


1

االضطرابات النفسية والسلوكية
لدى األطفال الالجئني





3

االضطرابات النفسية والسلوكية 

لدى األطفال الالجئني

د.عارفة كنعان أ.د.غّسان يعقوب  

جامعة القّديس يوسف             اختصاصيّة يف اإلرشاد الرتبوي والنفيس

سلسلة الكتاب النفيس الرتبوي ـ 4 ـ





5

إهداء...

إىل
       أطفال فلسطني وسوريا والعراق ولبنان

             إىل جميع األطفال الالجئني واملرشّدين واملحرومني

                   نُهدي َهَذا الكتاب .. ُعربُوَن ُحبٍّ َو رجاء



6



7

فهرست املحتويات

تقديم..................................................................................................................................11

املقدمة................................................................................................................................13

ـ اإلشكالية............................................................................................................................17

ـ الفرضيات..........................................................................................................................22

ـ املنهجية.............................................................................................................................23

ـ حدود البحث......................................................................................................................23

القسم النظري.......................................................................................................................25

الفصل األول: خصائص النمّو ونظرياته....................................................................................31

متهيد....................................................................................................................................31

أوالً-  تعريف النمّو................................................................................................................32

ثانياً-  املرونيّة وعوامل الحامية واملخاطرة...............................................................................36

1ـ  رّواد املرونيّة......................................................................................................................37

2 ـ مناذج املرونيّة..................................................................................................................42

3 ـ املخارج السعيدة عند األطفال- األبطال.............................................................................43

ثالثاً -  بعض مناذج النمّو ونظرياته...........................................................................................45

1ـ  األمنوذج البيوإيكولوجي.......................................................................................................45

2 ـ النمّو عند سيجموند فرويد..............................................................................................50

3 ـ النمّو عند إيركسون..........................................................................................................54



8

4 ـ النمّو األخالقي عند كولربج..............................................................................................64

خامتة...................................................................................................................................69

الفصل الثاين: االضطرابات النفسية والسلوكيّة عند األطفال......................................................71

متهيد....................................................................................................................................73

مفهوم االضطراب النفيس والسلويك عند األطفال.......................................................................73

أسباب االضطرابات النفسية والسلوكيّة....................................................................................75

أنوع االضطرابات...................................................................................................................77

أوالً- السلوك املرتبط بعدم األمان...........................................................................................77

ـ قلق االنفصال.....................................................................................................................77

ـ الخجل...............................................................................................................................81

ـ االكتئاب.............................................................................................................................84

ـ تديّن تقدير الذات...............................................................................................................87

ثانيًا- املشكالت العالئقيّة........................................................................................................90

ـ العزلة االجتامعيّة أو االنطواء...............................................................................................90

ـ العدوانيّة...........................................................................................................................91

ـ الغضب..............................................................................................................................92

ثالثًا- السلوكيات غري الناضجة................................................................................................95

ـ نقص االنتباه.......................................................................................................................95

رابًعا- السلوكيات املضادة للمجتمع.......................................................................................98

ـ الرسقة...............................................................................................................................98

خامتة..................................................................................................................................101

القسم امليداين....................................................................................................................103

متهيد عام............................................................................................................................105



9

أوالً- مجتمع الدراسة والعيّنة...............................................................................................105

ثانياً - أدوات الّدراسة..........................................................................................................118

الفصل األول: نتائج إختبار Beck لالضطرابات النفسيّة والسلوكيّة..........................................125

متهيد..................................................................................................................................127

أوالً- تقدير الذات................................................................................................................127

1- مستوى تقدير الذات لدى األطفال الفلسطينيني................................................................128

2- مستوى تقدير الذات وعالقته بالعوامل الدميغرافيّة...........................................................132

ثانيًا- القلق.........................................................................................................................137

1- مستوى القلق لدى األطفال الفلسطينيني..........................................................................138

2- مستوى القلق وعالقته بالعوامل الدميغرافيّة.....................................................................141

ثالثاً- اإلكتئاب.....................................................................................................................144

1- مستوى  اإلكتئاب لدى األطفال الفلسطينيني.....................................................................145

2- مستوى اإلكتئاب وعالقته بالعوامل الدميغرافيّة.................................................................149

رابعاً- الغضب.....................................................................................................................152

1- مستوى الغضب لدى األطفال الفلسطينيني.......................................................................153

الدميغرافيّة............................................................155  بالعوامل  وعالقته  الغضب  مستوى   -2

خامًسا- اضطراب السلوك....................................................................................................156

1- مستوى اضطراب السلوك لدى األطفال الفلسطينيني.........................................................157

2- مستوى اضطراب السلوك لدى أطفال املخيامت واألطفال اللبنانيني....................................158

خامتة..................................................................................................................................159

الفصل الثاين: تفسري الّنتائج ومناقشتها.................................................................................163

متهيد...................................................................................................................................165

1ـ  مناقشة الفرضيّة األّوىل: هناك عالقة بني االضطرابات النفسية والسلوكيّة لدى األطفال الفلسطينيّني 

تُعزى إىل ظروفهم الحياتيّة..................................................................................................165



10

2 ـ مناقشة الفرضيّة الثّانية: هناك فروق دالّة يف درجة االضطرابات النفسيّة والّسلوكيّة لدى األطفال 

الفلسطينيّني داخل املخياّمت وخارجها.................................................................................167

3ـ  مناقشة الفرضيّة الثّالثة: هناك فروق دالّة يف درجة االضطرابات النفسيّة والّسلوكيّة بني الّذكور واإل

ناث...................................................................................................................................173

إىل  تُعزى  والسلوكية  النفسية  األطفال  اضطرابات  بني  عالقة  هناك  الرّابعة:  الفرضيّة  مناقشة  ـ   4

ظروفهم العائليّة..................................................................................................................176

النفسيّة  أبنائهم  العلمّي لآلباء وأوضاع  الخامسة: هناك عالقة بني املستوى  الفرضيّة  ـ  مناقشة   5

والسلوكية..........................................................................................................183

النفيسـة أبنائهـم  وأوضـاع  اآلبـاء  مهـن  بـني  عالقـة  هنـاك  الّسادسـة:  الفرضيّـة  مناقشـة  ـ   6

والسلوكية............................................................................................................................185

لــألّم  التّعليمــّي  املســتوى  بــني  دالّــة  عالقــة  توجــد  الّســابعة:  الفرضيّــة  مناقشــة  ـ   7

وأوضاع أبنائها النفسية والسلوكية.......................................................................................186

ــم  ــذة واضطراباته ــادي للتالم ــع االقتص ــني الوض ــة ب ــاك عالق ــة: هن ــة الثّامن ــة الفرضيّ 8 ـ مناقش

والســلوكية....................................................................................................191 النفســية 

التالمــذة وســلوكيات  التّحصيــل  بــني  عالقــة  هنــاك  التاســعة:  الفرضيّــة  مناقشــة  ـ   9

وانفعاالتهم........................................................................................................................192

الفلســطينيّني  التّالمــذة  بــني  دالّــة  فــروق  هنــاك  العــارشة:  الفرضيّــة  مناقشــة  ـ   10

يعيشــون الذيــن  اللبنانيّــني  والتّالمــذة  املخيّــامت  خــارج  يعيشــون  الذيــن 

يف املنطقة الجغرافيّة نفسها، يف ما يتعلّق بسلوكيّاتهم وتحصيلهم الّدراّيس......194

 

خامتة.................................................................................................................................200

الخامتة................................................................................................................................203



11

تقديم

هل األطفال الالجئون الذين يعيشون يف املخيّامت يتعرّضون أكرث من سواهم لالضطرابات 

النفسية والسلوكيّة؟ ما درجة هذه االضطرابات؟ وكيف تنعكس عىل سلوكهم االجتامعّي وتحصيلهم 

الدراّيس؟

الذي  امليداين  البحث  التساؤالت من خالل  أن تجيب عن هذه  الحاليّة  الدراسة  تحاول 

شمل 360 طفالً من مدارس األنروا يف املرحلة االبتدائيّة فضالً عن سبعني معلاًم ومعلمة.

بحسب علمنا، قليلة هي األبحاث التي تناولت األوضاع النفسيّة واالضطرابات السلوكيّة 

لدى األطفال الفلسطينيني يف مخيّامت لبنان. فنحن نعلم جيًّدا أن البيئة التي يعيش فيها الطفل 

بكل متغرياتها الدميغرافيّة والرتبويّة واالجتامعيّة تؤثّر بقوة يف مسارات منّوه االنفعاّيل واملعرّيف. 

فالبيئات املصّغرة (Microsystems) مبا فيها األرسة والرفاق والحّي واملدرسة ترتك آثاًرا عميقة 

يف شخصيّة الطفل وسلوكه. وإذا توافرت يف هذه البيئات ُسبل الرعاية واملساندة والعالقة الطيّبة، 

تكون احتامالت النمّو الّسوي كبرية لدى الطفل ويف مختلف النواحي.

ومبا أن الطفل الالجىء يعيش ظروفًا صعبة للغاية يف املخيّامت (السكن الّيسء، األحياء 

املكتظّة، كرثة اإلنجاب، البطالة، األهل األميّون، العنف املنزيل، النزاعات املسلّحة من وقت آلخر...) 

فإن ركائز الصحة النفسيّة تكون لديه ضعيفة وتنذر بأخطار جسيمة عىل سلوكه ومستقبله.
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يف الواقع، ليس من السهل التعامل بنجاح مع الظروف الحاليّة يف املخيّامت. هناك عىل 

سبيل املثال 66 % من العائالت الفلسطينية تضّم ما بني 5 - 9 أطفال وهم ينامون يف غرفة واحدة 

أو اثنتني.

نحن ال نستطيع أن نقرتح الحلول السحريّة، آلن دورنا ليس تقديم التوصيات بل اإلضاءة 

العلميّة عىل حجم املشكلة والعوامل املرتبطة بها. ولكن ليس من الصعب علينا أن نحّصن األطفال 

ضد األزمات واالضطرابات، وأن ندّربهم عىل قوة االحتامل (املرونيّة) والتعامل مع الضغوط حتى 

التي منحها  الداخلية أي الكنوز واملواهب الدفينة  يستعيدوا ثقتهم بأنفسهم ويكتشفوا أصواتهم 

الله لكل طفل.

فاملشكلة التي نعالجها يف هذا البحث تستدعي مّنا إجراء البحوث اإلضافيّة لفهم واقع 

األطفال أكرث، ثم وضع الخطط والربامج التأهيليّة والعالجيّة وتطبيقها يف املدارس ويف مختلف مراحل 

التعليم العام. لذا، يجب أن  ننظّم أفكارنا لفهم هذا الواقع وكيفية تحسينه، وإال غامرنا يف أن ال 

النفسيّة، حتى  لرتميم جراحهم  فوقها  الوثوب  املأسويّة وكيف ميكن  األطفال  نفهم مطلًقا ظروف 

ينتقلوا من أرض اليأس واالضطراب إىل قمم املرونيّة واإلنجاز وأسطورة األطفال – األبطال.

بقلم د. غّسان يعقوب
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املقدمة

« الرتبية أساس الرقي االجتامعي
 وهي ال  تعني  اإلعداد  للحياة
 فحسب  بل  هي  الحياة  نفسها»
                 جان ديوي

الطفــل كائــن عاجــز ألنــه يحتــاج إىل رعايــة صحيّــة ونفســيّة مــن جانــب األم واملحيطــني 

بــه حتــى ينمــو بشــكل ســوّي ومتكامــل. ال يشء يف الدنيــا أهــّم مــن أن نبنــي عاملـًـا يتوصــل فيــه 

ــر لهــم األمــن  األطفــال إىل تحقيــق أقــىص مــا لديهــم مــن قــدرات يف منــاخ أرسي واجتامعــي يوفّ

والطأمنينــة واالســتقرار النفــيس.

ونشري هنا إىل بعض مبادىء حقوق الطفل( األمم املتحّدة، نوفمرب 1959):

ــائل  ــهيالت والوس ــه التس ــح ل ــة وأن مُتن ــة خاص ــن رعاي ــل م ــتفيد الطف ــب أن يس ــدأ 2: يج املب

األخــرى يك ينمــو بطريقــة ســليمة وســويّة عــىل الصعيــد الجســدي والفكــري واألخالقــي والروحــي 

ــة والكرامــة. واالجتامعــي يف جــّو مــن الحريّ

املبدأ 3: للطفل الحق يف أن يكون له منذ والدته اسم وجنسيّة.

املبــدأ 4: للطفــل الحــق يف الضــامن االجتامعــي حتــى ينمــو بشــكل ســليم. ولهــذه الغايــة فهــو 

بحاجــة إىل مســاعدة وحاميــة خاّصتــني، وكذلــك األمــر بالنســبة لــألم مبــا يف ذلــك العنايــة بهــا يف 

مرحلــة مــا قبــل الــوالدة ومــا بعدهــا. كذلــك هنــاك الحــق يف الغــذاء والســكن والرعايــة الطبيّــة 

ــة. واألنشــطة الرتفيهيّ

والفهــم. الحــب  إىل  ومتفتّحــة  ناميّــة  بشــخصيّة  يتمتّــع  يك  الطفــل  يحتــاج   :6 املبــدأ 
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 ويجب أن ينمو تحت رعاية والديّه يف جّو من الحب والطأمنينة املاديّة والنفسيّة.

املبدأ 7: للطفل الحق يف التعليم املجاين اإللزامي عىل األقل يف املرحلة االبتدائيّة.

املبدأ 9: يجب أن يتمتّع الطفل بحامية من جميع أشكال اإلهامل والقسوة واالستغالل.

ــرصي  ــز العن ــن املامرســات القامئــة عــىل التميي ــة م ــل بالحامي ــع الطف ــدأ 10: يجــب أن يتمتّ املب

ــم  ــز. إذ يجــب أن ينشــأ يف جــّو مــن التفّه أو الدينــي أو مــن أي شــكل آخــر مــن أشــكال التميي

والتســامح والصداقــة بــني الشــعوب، وكذلــك يف جــّو مــن الســالم واألخــّوة الكونيّــة حتــى يكــرّس 

ــه. ــه لخدمــة أقران ــه ومواهب طاقت

ــة  ــال، وتســهيل عملي ــامم باألطف ــة هــو االهت ــه للبرشيّ إن أعظــم يشء ميكــن أن نقّدم

ــى  ــى ينمــوا بشــكل ســوّي ويبدعــوا ويشــعروا بالفــرح ويدركــوا معن ــم لديهــم حت النمــّو والتعلّ

ــاة. الحي

ولــيك نفهــم النمــّو مبختلــف أشــكاله، ال يكفــي أن نهتــّم بتعليــم الطفــل فحســب، بــل 

أن نأخــذ باالعتبــار تأثــري مجمــل املنظومــات اإليكولوجيّــة (البيئــات) يف عمليــة النمــّو، مبــا يف ذلــك 

ــة التــي  األرسة بالدرجــة األوىل ثــم املدرســة والحــي والرفــاق وكذلــك الثقافــات الفرعيــة أو اإلتنيّ

تضــّم الطائفــة واملعتقــدات والتقاليــد ثــم تــأيت الثقافــة الكليّــة التــي تتعلّــق بالقوانــني واألنظمــة 

القامئــة يف املجتمــع.

لقــد أشــار Urie Bronfenbrenner (1917 - 2005) إىل أهميــة األمنــوذج اإليكولوجــي 

الــذي يفــّرس مســارات النمــّو عنــد الطفــل1، هــذا النمــّو الــذي يتأثـّـر بعــّدة بيئــات ميكــن تقســيمها 

كاآليت:

مــع -  الطفــل  تفاعــل  عــىل  تقــوم  التــي   (Microsystems) ــرة  املصغَّ البيئــات 

ثــم أوالً  األرسة  البيئــات  هــذه  يف  وتدخــل  مبــارش.  وبشــكل  لوجــه  وجّهــا  اآلخريــن 

1 - Bronfenbrenner, U. (1979).  The Ecology of Human Development.
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 املدرســة ورفــاق الحــّي والصــف ومراكــز العبــادة ... ويعتقــد الباحــث املذكــور أن األرسة هــي 

اإلطــار األســايس الــذي يتّخــذ فيــه منــّو الطفــل مكانــه، ولكــّن األرسة وحدهــا ال تكفــي لتفســري 

النمــّو مبظاهــره املختلفة.

البيئــات الوســيطيّة (Misosystems) التــي تعنــي ظهــور شــبكة مــن العالقــات بــني جهتــني أو - 

أكــرث مــن عنــارص البيئــات املصّغــرة حيــث يكــون الطفــل فيهــا مركــز االهتــامم، كحــوار األهــل 

مــع املعلــم بشــأن ابنهــم املتعــرّث دراســيٍّا، أو ذهــاب الطفــل إىل مركــز العبــادة يف الحــّي...

البيئــات الخارجيّــة (Exosystems) التــي تضــّم الروابــط بــني جهتــني أو أكــرث يكــون الطفــل - 

ــه  ــش في ــذي يعي ــّي ال ــاء الح ــع أبن ــة م ــة املدرس ــل عالق ــط مث ــام فق ــع إحداه ــالً م متفاع

الطفــل أو عالقــة مهنــة األب مبســتوى األرسة وتأثريهــا يف حيــاة الطفــل الدراســيّة واالجتامعيّــة 

ــة ( األب عاطــل عــن العمــل أو أنــه يشــغل وظيفــة مهّمــة أو دون الوســط). واملعرفيّ

يف املجتمــع املعــارص، نجــد ثالثــة أشــكال لهــذا النــوع مــن البيئــات: األول يتعلـّـق بعمــل 

الوالديــن ومــكان العمــل، والثــاين بشــبكة العالقــات األرسيـّـة خــارج األرسة، والثالــث يعــود إىل 

مســألة الجامعــات أو املجموعــات (Community) الدينيّــة واالجتامعيّــة والخرييـّـة واألنديــة. 

فالجامعــة تلعــب دوًرا مهــاًم يف حيــاة املــرء (الشــعور باالنتــامء، الدعــم املعنــوي أو املــادي).

البيئــات الكــربى (Macrosystems) التــي تشــمل الثقافــة الكليّــة املختّصــة باملجتمــع وكذلــك - 

ــي  ــني واألنظمــة الت ــا تدخــل مســألة املؤسســات والقوان ــة. وهن ــة أو اإلتنيّ ــات الفرعي الثقاف

ــة ونظــام التعليــم والعمــل واألجــور والســكن وكذلــك  ــة واالجتامعيّ ــق بالرعايــة الصحيّ تتعلّ

ــة. ــة واالجتامعيّ القيــم الوطنيّ

ومراحــل -  الزمــن  بعامــل  ترتبــط  التــي   (Chronosystems) الزمنيّــة  البيئــات 

والتغــريات الخــربات  عــن  فضــالً  الفــرد  لــدى  الخاصــة  الحيــاة  وأحــداث  النمــّو 
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ــكان  ــاء وم ــزواج واألبن ــة وال ــة املهن ــك طبيع ــرء مبــا يف ذل ــاة امل ــة يف حي ــة واالقتصاديّ  املهنيّ

ــا يطــرأ عــىل املجتمــع مــن أحــداث  ــة كل م ــة الزمنيّ ــك تضــّم البيئ الســكن والعمــل. وكذل

ــروب). ــادي، الح ــق االقتص ــاه، الضي ــرد ( الرف ــاة الف ــىل حي ــس ع ــة تنعك ــلبيّة أو إيجابيّ س

إن الشــكل البســيط للبيئــات الزمنيــة يتنــاول املراحــل االنتقاليّــة يف الحيــاة. وهنــاك منطــان 

ــوق  ــباب، س ــة والش ــة واملراهق ــول املدرس ــّم دخ ــذي يض ــوّي ال ــط الس ــال: النم ــن االنتق م

العمــل، الــزواج ثــم التقاعــد. أمــا النمــط الالســوّي فيعنــي حــدوث الهــزّات املؤملــة يف األرسة 

ــراد  ــد أف ــديد ألح ــرض الش ــة، امل ــن الوظيف ــرد م ــة والط ــن، البطال ــد الوالدي ــاة أح ــل وف مث

ــخ... األرسة، الطــالق أو االنفصــال بــني الزوجــني ال

إن املُعطــى الفطــري الــذي يحملــه الطفــل مــن إرث اآلبــاء واألجــداد يخضــع كــام رأينــا 

 (Genotype) لتفاعــل مســتمر مــع البيئــات املذكــورة بحيــث يتــّم االنتقــال مــن النمــط الجينــي

.(Phenotype) إىل النمــط التفاعــيل مــع البيئــة

الحاجة إىل التعلّق:

ونحــن نتكلـّـم عــىل البيئــات املؤثـّـرة يف منــّو الطفل وســلوكه، ال بّد مــن الرتكيز عــىل البيئة 

األرسيـّـة ألنهــا القاعــدة األوىل واألساســيّة يف بنــاء الطفــل النفــّيس واملعــرّيف واالجتامعــّي. ومــن أهــم 

ركائــز هــذا البنيــان الحاجة إىل التعلّق  (Attachment) بشــخص األم الحاضنة. لقــد تبنّي أن التعلّق 

ا يف توفــري النمــّو املتكامل مــن الناحية  هــو حاجــة فطريــة عنــد الطفــل والحيــوان، وهــي مهّمة جــدٍّ

ــيس  ــم النف ــل والعالِ ــرب J.Bowlby (1907 - 1990) املحلّ ــة. ويعت ــة والذهنيّ ــديّة واالنفعاليّ الجس

الربيطــاين رائــد نظريــة التعلـّـق1. إذ كلــام كانــت عالقة الطفــل بأمه طيّبــة وتقوم عــىل التعلّق اآلمن

1 - Bowlby, John. (1982). Attachment and Loss.
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ــًدا وينعكــس إيجابًــا عــىل دراســته   (Secure Attachment)، يكــون منــّوه املعــريف واالنفعــايل جيّ

وحياتــه اآلتيــة. ويف الحالــة املعاكســة ( نبــذ، عنــف، إهــامل الــخ...)، فــإن الطفــل ســوف يتعــرّث يف 

مســرية منــّوه ودراســته، وســوف يتعــرّض الضطرابــات نفســيّة وســلوكيّة. وهنــا تــأيت مهّمــة املدرســة 

(املعلــم واملرشــد املــدريس) يك تعمــل عــىل تضميــد جــراح الطفــل النفســيّة. فالطفــل الــذي يعيــش 

العالقــة اآلمنــة مــع األم أو مــع مــن ميثّلهــا يســتطيع أن يتحمــل اإلحبــاط ويســري قُدمــاً إىل األمــام 

وهــو عــىل يقــني بأنــه محبــوب مــن أهلــه ومرغــوب فيــه.

لقــد طرحنــا يف هــذا التمهيــد موضــوع البيئــات والحاجــة إىل التعلّــق يك نفهــم بصــورة   

ــرة (  ــر فيــه البيئــات املصّغ أفضــل مــا آلــت إليــه أوضــاع الطفــل الالجــىء يف لبنــان، وكيــف تؤثّ

األرسة، املدرســة، الرفــاق، الحــّي، الــخ...) وكذلــك البيئــات الكــربى (تأثــري املخيّــامت مبــا فيهــا مــن 

ــا  ــل ضمنه ــي تتفاع ــة الت ــة الكليّ ــا البيئ ــد ذاته ــّكل بح ــامت تش ــات). إذ أّن املخيّ ــوط وثقاف ضغ

العائلــة الفلســطينيّة يف ظــروف صعبــة كــام ســرنى. وبالنســبة للبيئــة اللبنانيّــة، فــإن التفاعــل معهــا 

ــة. ــود املختلف يبقــى محصــوًرا ضمــن بعــض الحــدود نظــرًا لوجــود القي

اإلشكالية:

تتحــّدد مشــكلة هــذا البحــث بالســؤال اآليت: مــا هــي املشــكالت النفســيّة والســلوكيّة 

ــم  ــط بأوضاعه ــان، وإىل أي حــد ترتب ــال الفلســطينيون يف لبن ــا األطف ــي يعــاين منه والدراســيّة الت

ــة؟ وظروفهــم املعيشــيّة واالجتامعيّ

قبــل أن نطــرح مســألة الطفــل الفلســطيني يف لبنــان، ال بــد مــن أن نأخــذ فكــرة عامــة 

عــن أوضــاع األطفــال الفلســطينيّني يف مناطــق الســلطة الفلســطينيّة حتــى نكــّون نظــرة شــاملة 

قــد تســاعدنا عــىل فهــم أفضــل ملعانــاة الطفــل بعامــٍة والطفــل الفلســطيني يف لبنــان بخاصــٍة.
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ــه  ــدة لجوئ ــت م ــث وطال ــخ الحدي ــري يف التاري ــرّض للتهج ــعب تع ــرث ش ــد أن أك نعتق

ــة 1948). إذ  ــذ نكب ــوم (من ــه مأســاته حتــى الي ــذي مل تنت ــه هــو الشــعب الفلســطيني ال ومعانات

تشــري اإلحصــاءات إىل أن 30 % مــن الفلســطينيّني يعيشــون يف املخيّــامت. وعــىل الرغــم مــن ذلــك 

كلــه، فتــّي هــو الشــعب الفلســطيني حيــث يشــّكل فيــه األطفــال واملراهقــون والشــباب حــوايل 50 

%، مــام يعنــي أن معــدل الــوالدات هــو مــن أعــىل املعــّدالت يف العــامل.

إن النكبــات التــي حلـّـت بالفلســطينيّني مل توفّــر ألبنائهــم بيئــة مالمئــة لتحقيــق متطلّبات 

النمــّو مــن النواحــي املعرفيّــة واالنفعاليّــة واالجتامعيّــة. فاألطفــال يتعرّضــون باســتمرار لتهديــدات 

العــدو اإلرسائيــيل يف غــزة والضّفــة. ويشــري تقريــر األنــروا ( 2013) إىل أن معظــم أطفــال غــزّة يعانــون 

.(PTSD) االضطرابــات النفســيّة ويف طليعتهــا القلق واضطــراب ما بعــد الصدمــة

وكأّن التهديــدات اإلرسائيليــة ال تكفــي وحدهــا، فــإن األطفــال يتعرّضــون أيًضــا يف 

منازلهــم للعنــف الجســدي ( األب هــو غالبــاً املعتــدي ثــم األم واألخ األكــرب) الــذي تــراوح نســبته 

 .1 (UNICEF 2010) % 70 مــا بــني 28 - 45 % بينــام تصــل اإلســاءة النفســيّة واللفظيّــة إىل

ــم و48 %  ــب املعلّ ــن جان ــرضب م ــون لل ــذة يتعرّض ــن التالم ــاك 40 % م وبالنســبة للمدرســة هن

مــن املعلمــني يشــتمون التالمــذة. ويفيــد التقريــر املذكــور أن 51 % مــن املعلمــني يعتقــدون أن 

العقــاب الجســدي هــو وســيلة مقبولــة لتأديــب التالمــذة. وبالنســبة للتالمــذة، نجــد أن 61 % منهم 

ميارســون العنــف عــىل بعضهــم البعــض، و20 % منهــم يرضبــون املعلــم، و27 % منهــم يشــتمونه.

ظروفًــا  املخيّــامت  يف  يعيشــون  الفلســطينيّني  فــإن  لبنــان،  إىل  انتقلنــا  وإذا 

أمراًضــا  يعانــون  منهــم   %  30 هنــاك  إذ  وســيّئة.  صعبــة  ومعيشــيّة  وســكنيّة  صحيّــة 

صالحــة  غــري  املنــازل  مــن   48% أن  كــام  العمــل،  عــن  عاطلــون  و50%  مزمنــة، 

1 - UNICEF. (2010). The Situation of Palestinian Children.
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ــه أن نســبة الفقــر والفقــر الشــديد  للســكن  1(Chaaban et al. 2010 ) واألخطــر مــن ذلــك كل

تــراوح مــا بــني 60 - 80 %.

يف مــا يتعلّــق بالتعليــم، نجــد أن مســتوى تحصيــل التالمــذة قــد تــدىّن بعــد العــام 2002 

باملقارنــة مــع مــا كانــت الحــال عليــه مــا بــني ( 1950 - 1980) حيــث كانــت نســبة املثقفــني هــي 

ــة. ونشــري إىل أن التالمــذ  ــدول العربي ــة مــع الفلســطينيّني املتواجديــن يف باقــي ال األعــىل باملقارن

ــار  ــات يف االختب ــوم والرياضي ــة يف العل ــات متدنّي ــىل درج ــوا ع ــد حصل ــان ق ــطينيّني يف لبن الفلس

العاملــي (TIMSS) لعــام 2007.

ــيّة  ــة النفس ــتوى الصح ــديّن مس ــؤّدي إىل ت ــة ت ــيّة واالقتصاديّ ــكنيّة واملعيش ــوط الس ــل الضغ ه

ــني؟ ــال الالجئ ــدى األطف ــدرايس ل ــل ال والتحصي

     يف دراســة طوليــة عــىل عــدد مــن األطفــال االســرتاليّني الذيــن تعرّضــوا لضغــوط عائليّــة شــديدة 

 (Laurent ومســتمرّة، تبــنّي أن هــذه الضغــوط أّدت إىل خلــل واضــح يف ميــزان الصحــة النفســيّة

 et al 2013)2

إن األطفــال الذيــن كانــوا عــىل عالقــة جيّــدة مــع األهــل واملعلّمــني قــد متّكنــوا 

الصعبــة  الظــروف  مــع  يتكيّــف  أن  الطفــل  يســتطيع  إذاً،  الضغــوط.  مــع  التعامــل  مــن 

إذا تلّقــى الدعــم النفــيس مــن املحيطــني بــه. ويف الحالــة املعاكســة، تصبــح األمــور أكــرث 

اليــأس  إىل  األطفــال  تدفــع  والقاســية  الســيّئة  العائليّــة  فالظــروف  وتعقيــًدا.  خطــورة 

الفقــر  أن  الدراســات  أثبتــت  لقــد  الســلوك.  واضطــراب  والعدوانيّــة  والنقمــة  واإلحبــاط 

عنــد واملعــريف  والنفــيس  الجســدي  النمــّو  مســرية  يعرقــل  ألنــه  كــربى  مشــكلة  يُشــّكل 

1 - Chaaban, J., Hanafi, S., Seyfert, R. (2010). Socio-economic Survey of Palestinian Refugees in 

Lebanon, UNRWA-AUB.

2- Laurent, M. L., et al. (2013). Resource Factors for Mental Health Resilience in Early Childhood. 

In Child and Adolescent Psy. and Mental Health, Vol. 7,  p. 1-23. 
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 الطفل ويدفع األب إىل مامرسة العنف عىل الطفل وباقي أفراد األرسة1 .

لــذا، يُعتــرب الفقــر أحــد األســباب الرئيســيّة التــي تزعــزع أركان الصحــة النفســيّة 

عنــد الطفــل وتعرقــل مســرية منــّوه. ويتفاقــم هــذا الخطــر إذا مل تتوافــر بعــض عوامــل الحاميــة 

(protective Factors) يف حيــاة الطفــل( مثــل الــذكاء والبصــرية، النجــاح الــدرايس والدعــم النفــيس 

ــاة الطفــل). مــن أحــد األشــخاص املهّمــني يف حي

وعندمــا يرتافــق الفقــر مــع بعــض عوامــل املخاطــرة (Risk Factors) كاإلســاءة إىل الطفــل، فــإن 

األخطــار تتضاعــف وتهــّدد منــّوه ومســتقبله الــدرايس واملهنــي.

ــه  ــيّة وحالت ــه الدراس ــل وأعامل ــاة الطف ــىل حي ــلبًا ع ــس س ــر ينعك ــنّي أن الفق ــد تب لق

 (Princeton النفســيّة، ويكــون تأثــريه أشــّد يف املرحلــة مــا قبــل املدرســيّة ويف املرحلــة االبتدائيّــة

ــادّي  ــان امل ــن ســواهم للحرم ــرث م ــون أك ــال يتعرّض ــي أن هــؤالء األطف (Univ, 2007. وهــذا يعن

ــم التــرسب. ــدراّيس ث ــّي والرســوب ال والعاطف

لتعــرّض  تنبّــؤي  عامــل  هــو  الفقــر  أن  يعتقــدون  الباحثــني  بعــض  كان  إذا 

بــأن  القــول  إىل  يذهــب  اآلخــر  البعــض  فــإن  والرســوب...،  واإلحبــاط  لإلســاءة  الطفــل 

املرونــة  بفضــل  منتــًرصا  منهــا  ويخــرج  الصعبــة  الظــروف  عــىل  يتغلــب  قــد  الطفــل 

النفســيّة  الصحــة  مــن  جيّــد  مبســتوى  تتمتّــع  التــي  الحاضنــة  األم  وبفضــل  النفســيّة 

.2 (S. Massad et al 2009, N. Garmezy, 1993, M. Rutter 1990)

فــإن  لبنــان،  يف  الفلســطينيّة  املخيّــامت  يف  ســيّئة  الحيــاة  ظــروف  كانــت  وإذا 

التوقّعــات الســلبيّة حــول منــّو األطفــال قــد ال تدعــو إىل التفــاؤل. ولكّننــا ال نســتطيع اآلن،

1 - Frederik, Y., Goddard, Ch. (2007).  Exploring the Relationship between Poverty and Child 

Abuse, Child Abuse Review, Vol. 16, p. 323-341.

2 - Massad, S., et al. (2009). Mental Health of Children Kindergarten: Resilience and Vulnerability, 

Child and  Adolescents  Mental Health, Vol. 14, p. 89-96.
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 قبــل تحليــل النتائــج، أن نحــّدد طبيعــة االضطرابــات النفســيّة والســلوكيّة ودرجاتهــا، كــام يصعــب 

علينــا أيًضــا التنبّــؤ مبســارات النمــّو النفــيس لــدى األطفــال الفلســطينيّني، باعتبــار أن مقارنــة نتائــج 

ــري  ــات غ ــذه الدراس ــارض، ألن ه ــت الح ــة يف الوق ــري ممكن ــابقة غ ــات الس ــع الدراس ــتنا م دراس

متوافــرة أو محــدودة عــىل حــد علمنــا. مــا نجــده هــو كنايــة عــن تقاريــر واســتقصاءات ملنظـّـامت 

دوليّــة مبــا فيهــا اليونســيف واألنــروا.

لــذا نأمــل أن نتوصــل يف ضــوء هــذه الدراســة إىل تحديــد حجــم االضطرابــات النفســيّة 

والســلوكيّة الحاليّــة عنــد األطفــال الفلســطينيّني يف املرحلــة االبتدائيّــة، وكذلــك إىل رســم التوقّعــات 

ــا عــن هــذه  ــة حــول صــريورة منّوهــم االنفعــايل واالجتامعــي. ال يجــوز أن نغمــض أعينن املحتمل

املســألة الخطــرية قائلــني إن األطفــال ســوف يكــربون ويتكيّفــون مــع الواقــع. إن إنــكار املشــكلة 

القامئــة يعنــي رفــض االعــرتاف بالنــزف الجــاري يف حيــاة الطفــل الفلســطيني يف املخيّــامت.

نعتقــد بــكل تواضــع أن هــذا البحــث يُعــّد مــن األبحــاث الجديــدة والرائــدة يف لبنــان. 

نرجــو أن يكــون مفيــًدا للمنظّــامت الدوليــة واألهليــة التــي تهتــّم بشــؤون الطفــل بصــورة عامــة 

وبالطفــل الالجــىء بصــورة خاصــة.

أسئلة البحث

ــي يعــاين منهــا األطفــال الفلســطينيّون يف  ــة والســلوكيّة الت ــات االنفعاليّ 1 ـ مــا طبيعــة االضطراب

لبنــان؟

2 ـ هل توجد فروق دالة يف نسبة ودرجة االضطرابات االنفعاليّة والسلوكيّة بني:

الذكور واإلناث داخل املخيّامت.- 

األطفال الذين يعيشون داخل املخيّامت واألطفال الذين يعيشون خارجها.- 

ــة -  ــون يف البيئ ــن يعيش ــني الذي ــال اللبنانيّ ــامت واألطف ــارج املخيّ ــطينيّني خ ــال الفلس األطف

ــها. ــة نفس الجغرافيّ
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ــل  ــدرايس للطف ــل ال ــل يف التحصي ــي لأله ــادي واالجتامع ــتوى االقتص ــر املس ــد يؤثّ 3 ـ إىل أي ح

ــا؟ ــامت وخارجه ــل املخيّ داخ

الفرضيات

إن الفرضيّــة الرئيســيّة لهــذا البحــث ترمــي إىل الكشــف عــن حقيقــة املشــكالت 

االنفعاليّــة والســلوكيّة والدراســيّة التــي يعــاين منهــا األطفــال الفلســطينيّون يف املرحلــة 

االبتدائيّــة، وإىل أي حــد ترتبــط بأوضاعهــم املعيشــيّة يف املخيّــامت.

باالستناد إىل هذه الفرضية األساسيّة، ميكننا صياغة بعض الفرضيات املساندة:

هناك عالقة بني االضطرابات االنفعاليّة والسلوكيّة لدى األطفال الفلسطينيّني تُعزى إىل - 

ظروفهم الحياتيّة.

هناك فروق دالّة يف درجة االضطرابات االنفعاليّة والّسلوكيّة لدى األطفال الفلسطينيّني داخل - 

املخياّمت وخارجها.

هناك فروق دالة يف درجة االضطرابات االنفعاليّة والّسلوكيّة بني الّذكور واإلناث.- 

هناك عالقة بني انفعاالت األطفال وسلوكياتهم وأوضاعهم العائليّة.- 

هناك عالقة بني املستوى العلمّي لآلباء وسلوكيات أبنائهم وانفعاالتهم.- 

هناك عالقة بني مهن اآلباء وسلوك أبنائهم وانفعاالتهم.- 

توجد عالقة دالّة بني املستوى التّعليمّي لألّم وسلوك أبنائها.- 

هناك عالقة بني الوضع االقتصادّي للتالمذةومشاكلهم السلوكية واالنفعالية.- 

هناك عالقة بني التّحصيل الّدراّيس للتالمذة وطبيعة سلوكهم وانفعاالتهم. - 

هناك فروق دالّة بني التّالمذة الفلسطينّيني الذين يعيشون خارج املخيّامت والتّالمذة - 

اللبنانيّني الذين يعيشون يف املنطقة الجغرافيّة نفسها، يف ما يتعلّق بسلوكيّاتهم وتحصيلهم 

الّدراّيس.
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املنهجية

املنهــج املعتمــد يف هــذا البحــث هــو املنهــج الوصفــي الكّمــي واملنهــج املقــارن واملنهــج   

إىل:  نرمــي  املنهجيــة  هــذه  ويف  الســيكومرتي. 

تحليل نتائج االستامرات املخّصصة لألطفال واملعلّمني.- 

ــور -  ــني الذك ــة ب ــك املقارن ــا، وكذل ــال خارجه ــامت واألطف ــال داخــل املخيّ ــني األطف ــة ب املقارن

ــاث. واإلن

ــال -  ــدى األطف ــة والســلوكيّة ل ــات االنفعالي ــة االضطراب ــك (Beck) لدراس ــاس بي ــق مقي تطبي

ــب  ــاب والغض ــق واالكتئ ــذات والقل ــر ال ــار تقدي ــذا االختب ــس ه ــني (BYI). ويقي واملراهق

ــلوك. ــراب الس وإضط

ــاتيال  ــام ش ــية وه ــامت الرئيس ــن املخيّ ــني م ــار مخيّم ــّم اختي ــد ت ــة، فق ــبة للعيّن بالنس

وبــرج الرباجنــة. تناولــت العيّنــة عــدًدا مــن الذكــور واإلنــاث الذيــن يتابعــون دراســتهم يف الصفوف 

اآلتيــة: الثــاين والرابــع والســادس وذلــك لنحــّدد تأثــري كل مــن العمــر والصــف يف مســرية النمــّو 

اإلنفعــايل والســلوك.

حدود البحث

اكتفينــا جغرافيًــا ببعــض املخيّــامت الكــربى الواقعــة ضمــن حــزام بــريوت. ومــا ســنجده 

مــن نتائــج يف مخيّمــي شــاتيال وبــرج الرباجنــة قــد ميكــن تعميمــه عــىل باقــي مخيّــامت الالجئــني 

ــا إىل  ــدد أفراده ــل ع ــد وص ــة (7 - 12) وق ــة االبتدائيّ ــة يف املرحل ــا العيّن ــد حرصن ــان. لق يف لبن

ــا  ــام 2005 ســوف ميكّنن ــر يف ع ــذي ظه ــاس  ”Beck“ ال ــذة. نشــري إىل أن مقي ــًذا وتلمي 360 تلمي

ــا برســم بروفيــل نفــيس  مــن قيــاس درجــة االضطرابــات النفســيّة والســلوكيّة وســوف يســمح لن

إلشــكاالت الصحــة النفســيّة لــدى األطفــال الفلســطينيّني، وقــد قمنــا برتجمتــه وتكييفــه ودراســة 

ــط مســار البحــث  ــاس ســوف يســاعدنا عــىل ضب ــأن هــذا املقي ــه. ونعــرتف ب ــات في معامــل الثب

العلمــي، ألن االســتبيانات مهــام بلغــت مــن الدقــة لــن تحــّل مــكان الروائــز واملقاييــس العامليّــة.
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القسم النظري

متهيد

الفصل األول: خصائص النمّو ونظرياته

الفصل الثاين: االضطرابات النفسية والسلوكيّة عند األطفال
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متهيد القسم النظري

إن دراســة االضطرابــات االنفعاليــة والّســلوكيّة عنــد األطفــال الالجئــني، تتطلـّـب التعــرّف 

إىل االضطرابــات التـّـي يعــاين منهــا األطفــال بشــكل عــاّم مــن حيــث مفهومهــا وأشــكالها وأســبابها، 

فضــالً عــن التّعــرّف إىل مراحــل الّنمــّو، وخصائصــه وبخاصــة مرحلــة الطّفولــة، وذلــك للتّمييــز بــني 

الّســلوكيّات التّــي تعتــرب مــن خصائــص الّنمــّو الســوّي عنــد األطفــال والتّــي ال تشــّكل خطــرًا عــىل 

مســتقبلهم، والّســلوكيّات غــري الســويّة التـّـي تشــّكل خطــرًا عــىل ســلوكهّم وانفعاالتهــّم وتحصيلهــم 

الدراّيس.

لذلك يتضّمن هذا القسم فصلني:

الفصــل األّول بعنــوان «خصائــص النّمــو ونظرياتــه» وســنعرض فيــه: مفهــوم النّمــو، - 

املرونيّــة وعوامــل الحاميــة، وبعــض نظريــات النّمــو.

ــة والّســلوكيّة عنــد األطفــال» و -  ــاين فإنــه يتنــاول « االضطرابــات االنفعاليّ ــا الفصــل الثّ  أّم

ســنعرض فيــه: 

ــرض  ــنقوم بع ــّم س ــات، ث ــباب االضطراب ــال، أس ــد األطف ــلويك عن ــراب الس ــوم االضط مفه

ألهــّم هــذه االضطرابــات التــي قــد يتعــرّض لهــا األطفــال مــن حيــث مفهومهــا وأشــكالها 

وأســبابها.
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الفصل األول

خصائص النمّو ونظرياته

متهيد

أوالً-  تعريف النمّو

ثانيًا-  املرونيّة وعوامل الحامية واملخاطرة

1 ـ رّواد املرونيّة

 2 ـ مناذج املرونيّة

 3 ـ املخارج السعيدة عند األطفال- األبطال

ثالثًا-  بعض مناذج النمّو ونظرياته

1 ـ  األمنوذج البيوإيكولوجي

2 ـ النمّو عند فرويد

3 ـ النمّو عند إيركسون

 4 ـ النمّو األخالقي عند كولربج

خامتة 
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الفصل األول

خصائص النمّو ونظرياته

« لدى كل طفل ويف كل مرحلة
 من حياته،  تحدث  معجزة
 جديدة    لطاقة    تتفتح»

Erik Erikson

متهيد

إذا أردنــا أن نفهــم االضطرابــات االنفعاليّــة والســلوكيّة عنــد األطفــال، ال بــدَّ مــن االطـّـالع 

عــىل خصائــص النمــّو ومراحلــه حتــى نتمّكــن مــن اكتشــاف الخلــل الــذي قــد يطــرأ عــىل عمليــة 

النمــّو. إذ بــدون هــذه املعرفــة، لــن يكــون مــن الســهل عــىل املتخّصصــني يف شــؤون الطفولــة أن 

يتّخــذوا اإلجــراءات الوقائيّــة والعالجيّــة يف الوقــت املناســب.

هنــاك أمنوذجــان لتفســري النمــّو: األمنــوذج الجينــي الــذي يتوقــف عــىل الربنامــج الجيني   

عنــد الطفــل، ثــم األمنــوذج اإليكولوجــي الــذي يأخــذ باالعتبــار دور البيئــات املتعــّددة يف تســهيل 

ــاب. ــة الكت ــىل هــذه املســألة يف مقدم ــا ع ــبق أن تكلمّن ــد س ــا. وق ــّد منه ــّو أو الح ــة النم عملي

نقــوم يف هــذا الفصــل بتعريــف النمــو مســتعرضني مراحلــه بحســب بعــض النظريــات   

ــون  ــد ”Freud” وإيركس ــري”Bronfenbrenner“ وفروي ــن برونفينربين ــدة إىل كل م ــة العائ املهّم

.“Kohlberg” وكولبــريغ   “Erikson”
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ــس.  ــامء النف ــدى عل ــًدا ل ــس موح ــامر لي ــب األع ــة بحس ــام للطفول ــيم الع إن التقس  

فالبعــض منهــم يعتمــد التقســيم الرتبــوي واملعــريف والبعــض اآلخــر التقســيم النفــيس– االجتامعــي 

البيولوجــي. أو 

أوالً - تعريف النمّو

ــريات  ــي التغ ــا ه ــر ببالن ــي تخط ــرة األوىل الت ــإن الفك ــّو، ف ــىل النم ــم ع ــا نتكلّ عندم

ــادة  ــّو ال ينحــرص يف هــذه الزي ــري أن النم ــوزن والحــواس والحــركات... غ ــة وال ــة يف القام الحاصل

املحسوســة فحســب، بــل يتعــّدى ذلــك إىل التغــريات النوعيّــة مثــل منــّو الجهــاز العصبــي والغــدد 

ــري... ــامء واإلدراك والتفك الّص

 ،(Croissance) وتقابلهــا يف الفرنســيّة (Growth) :ــارة ــة، توجــد عب يف اللغــة اإلنكليزيّ  

وتعنــي عــادًة التغــريات الكميّــة (Quantitative) مثــل منــّو الــوزن والقامــة، بينــام كلمــة 

النوعيّــة  التغــريات  وتعنــي   (Développement) الفرنســيّة  يف  وتقابلهــا   (Development)

والســلوك. للجســم  الوظائفــي  بالتنظيــم  املرتبطــة   (Qualitative)

ويف اللغــة العربيّــة نقــرتح بــدل ”منــّو“ (Growth)  كلمــة ”منــاء“ (Development). إن 

ــة والذهنيّــة واالجتامعيّــة،  ــة واالنفعاليّ النــامء أوســع مــن النمــّو ألنــه يغطّــي املجــاالت البيولوجيّ

ــادة يف  ــدث زي ــد تح ــاة. فق ــدى الحي ــتمر م ــل يس ــب ب ــة فحس ــد املراهق ــّف عن ــو ال يتوق وه

الخــربات واملهــارات املعرفيّــة ويف منــّو الشــخصيّة وتطــّور الســلوك، أو قــد يظهــر االنحــدار يف بعــض 

ــريات  ــامء يف التغ ــرص الن ــل  ”W.Crain“1 أن يح ــذا، يفّض ــن. ل ــّدم يف الس ــبب التق ــف بس الوظائ

ــة التــي تــؤّدي إىل تنظيــم وظائفــي يف بُنيــة الســلوك والشــخصيّة والقــدرات واملهــارات.  النوعيّ

1 - Crain, P. W. (2005). Theories of Development.
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ــّو  ــم النم ــىل فه ــاعد ع ــي تس ــادىء الت ــض املب ــع بع ــاول ”P.Baltes“ 1 أن يض ــد ح وق

ــته: ودراس

 -.(Lifelong) إن النمّو يستمّر مدى الحياة

النمّو متعّدد األبعاد (Multidimentional) وال ميكن تفسريه مبعيار واحد.- 

ــدى -  النمــّو متعــّدد االتجاهــات (Multidirectional) وال يوجــد اتجــاه واحــد للنمــّو ل

ــة). جميــع األطفــال (الفــروق الفرديّ

يقــوم النمــّو عــىل مبــدأ الربــح والخســارة (Gains and Losses): فعــىل ســبيل املثــال، - 

ــة. هــذه إضافــة علميــة مهّمــة.  ــز املدرســة عــىل تزويــد التلميــذ باملهــارات املعرفيّ تركّ

مقابــل ذلــك، تفقــد اإلبداعيّــة قّوتهــا عنــد الطفــل كلــام تقــّدم يف مراحــل التعليــم عــىل 

حســاب املهــارة العلميّــة واملعرفيّــة

ــه -  ــذا، فالتوّج ــاد. ل ــّدد األبع ــه متع ــّو ألن ــّرس النم ــم النفــس وحــده أن يف ــن لعل ال ميك

العلمــي الواســع هــو الــذي يــيضء عــىل حقيقــة النمــّو: الطــب والعلــوم العصبيّــة وعلــم 

ــة... النفــس واالجتــامع والرتبيّ

إن املســألة األوىل التــي يطرحهــا النمــّو هــي يف كيفيــة الوجهــة التــي يســلكها. 

هنــا نتكلّــم عــىل النمــّو الســوّي ( وهــذه غايــة النمــّو) والنمــّو الالســوّي الــذي يدخلنــا يف 

بــاب االضطرابــات. إًذا، مــا يهّمنــا يف عمليــة النمــّو هــو حــدوث التغــريات الســويّة التــي 

للبيئــة مــن  الجينــي والــدور اإليجــايب والفّعــال  الربنامــج  النمــّو بفضــل  تفرضهــا طبيعــة 

ظهــور  يســتدعي  وهــذا  املخاطــرة.  عوامــل  مــن  والحــّد  الحاميــة  عوامــل  تعزيــز  حيــث 

عــىل  يقــوم  الــذي  التنظيــم  هــذا  والســلوك،  والشــخصيّة  الجســم  يف  الوظائفــي  التنظيــم 

مختلــف  بــني  االنســجام  يعنــي   (Integration) فالتكامــل  والتاميــز.     التكامــل  عمليتــي 

1 - Baltes, Paul. (1987). Theoretical Propositions of Life Span. Developmental Psychology, Vol. 

23, p. 611-626.
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الوظائــف، بينــام يرمــي التاميــز (Differentiation) إىل تطــّور مهــارة معيّنــة حتــى تصبــح متاميزة. 

فالطفــل يســتعمل مثــالً أصابعــه يك يتنــاول شــيئًا صغــريًا ثــم يديــه االثنتــني يك ميســك بــيشء أكــرب. 

ــدّرج  ــكل مت ــّو بش ــري النم ــل يس ــّو. ه ــة النم ــياق عملي ــة بس ــألة الثاني ــق املس وتتعلّ

ومســتمر (Continuous) أم بشــكل لولبــي ومتقطــع (Discontinuous)؟ هنــا تختلــف مواقــف 

العلــامء. فالبعــض يؤيـّـد املوقــف األول مثــل ”A. Gesell“ و ”J. Tanner“. والبعــض اآلخــر يفّضــل 

االتجــاه الثــاين مثــل ”S.Freud“  و ”E.Erikson   “ وســواهام. وبالرغــم مــن ذلــك، يُعتــرب وجــود 

 “R. Sternberg”1 املراحــل يف عمليــات النمــّو مهــامٍّ ورضوريـًـا للفهــم وتســهيل الدراســة. ويعتقــد

أن الجــدل حــول هــذه املســألة يبقــى عقيــاًم. فالنمــّو عمليــة مســتمرة ومتقطعــة يف آٍن مًعــا.

وإذا كان النمــّو البيولوجــي يســري بحســب قوانــني النمــّو العامــة وبالتــدّرج حتــى 

ــل إىل  ــّد الطف ــد يرت ــه. إذ ق ــط نفس ــري يف الخ ــايل ال يس ــّو االنفع ــإن النم ــة، ف ــل يف املراهق يكتم

الــوراء ويُصــاب بانتكاســة ( الحرمــان العاطفــي واإلســاءة الجنســيّة مثــالً). وهــذا مــا نطلــق عليــه 

 (Repression) ــت ــل للكب ــرّض الطف ــوص (Regression). ويف حــاالت أخــرى، يتع ــح النك مصطل

.(Neurosis) ــاب ــيّة والُعص ــد النفس ــكيل الُعق ــا إىل تش ــؤّدي الحًق ــذي ي ال

الربنامــج  حصيلــة  هــو  النمــّو   (1961-1880)  ”A. Gesell”ِ إىل  بالنســبة 

مــن  حالــة  عمليتــني:  عــىل  ويقــوم   ،(Maturation) البيولوجــي  والنضــج  الجينــي 

ثــم  مثــالً  املولــود  عنــد  والــرسور  باالنــرشاح  الشــعور   ) التــوازن  اختــالل  ثــم  التــوازن 

الحركيّــة،  (الحســيّة،  بــه  خاصــة  منــّو  مظاهــر  ُعمــر  ولــكل  والغضــب).  البــكاء  حالــة 

1 - Sternberg, R. (1985). Continuity versus Discontinuity in the Development course of 

Intelligence, Advances   in  Child  Develop and Behavior, Vol. 19,  P. 1-47.  
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االجتامعيّــة، املعرفيّــة...) لقــد درس ”Gesell“ منــّو الطفــل مــن الخامســة حتــى السادســة عــرشة. 

وبشــأن الربنامــج البيولوجــي، ال نســتطيع اليــوم أن نتجاهــل دور البيئــة يف تســهيل عمليــة النمــّو 

أو يف عرقلتهــا مــن النواحــي املختلفــة. فالتفاعــل قائــم ومســتمّر بــني البيولوجــي واالجتامعــي منــذ 

الوالدة.

ــة التــي تقــوم  أمــا ”S. Freud“ (1856-1939) فينظــر إىل النمــّو مــن الناحيــة الديناميّ

 (Ego) ــا ــز، األن ــالث: الهــو (ID) أي عــامل الغرائ ــني القــوى الث ــدأ الــرصاع أو االنســجام ب عــىل مب

ــا أن تنمــو  ــّو الســليم، يجــب عــىل األن ــق النم ــروادع. ولتحقي ــا األعــىل (Superego) أي ال ، واألن

بشــكل صحيــح وتســعى للتوفيــق بــني حاجاتهــا (الحــب والليبيــدو Libido) ومتطلّبــات املجتمــع 

متاشــيًا مــع مبــدأ الواقــع. 

إن منــّو الوعــي لــدى الفــرد هــو الضــوء الوحيــد الــذي يتألـّـق أمامنــا ويقودنــا يف ظلمــة 

حياتنــا النفســيّة، كــام يعتقــد فرويــد.1 وال يتبلــّور هــذا الوعــي إالّ مــن خــالل تجــاوز مراحــل النمــّو 

النفــيس- الجنــيس بســالم. وإذا أخفقــت األنــا يف عمليــة التوافــق، فإنهــا ســوف تتعــرّض للكبــت 

واألزمــات النفســيّة التــي تقــود إىل الُعصــاب واالضطــراب الســلويك.

حــاول ”E. Erikson“ (1902-1994) أن يتجــاوز مفهــوم النمــّو النفــيس- الجنــيس عنــد 

فرويــد إىل النمــّو النفــيس– االجتامعــي، وقــد حــّدد مثــاين مراحــل مــن الــوالدة وحتــى مــا بعــد 

التقاعــد. ويعطــي Erikson أهميــة كــربى للتفاعــل بــني املُعطــى الفطــري والتنشــئة االجتامعيّــة. 

ــّدم  ــل التق ــن أج ــة م ــكل مرحل ــة ب ــات الخاص ــرد األزم ــاوز الف ــي أن يتج ــليم يعن ــّو الس إن النم

ــة ســويّة ناميــة. وهــذا يفــرض االنتقــال مــن وضعيــة ضعيفــة إىل وضعيــة  إىل األمــام وبنــاء هويّ

إيجابيّــة ( مــن عــدم الثقــة والحــذر إىل الثقــة والطأمنينــة، مــن الشــك والعــار إىل االســتقالليّة...).

1 - Freud, S. (1975).  Abrégé de Psychanalyse. P. 20.
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أمــا النمــّو عنــد ”J.Piaget“ (1896-1980) فهــو سلســلة متّصلــة الحلقــات بحيــث تُعــّد 

كل مرحلــة امتــداًدا للمرحلــة الســابقة ومتهيــًدا للمرحلــة التاليــة. وهــذا يعنــي أن النمــّو متــدّرج 

ومتصاعــد. هنــاك بنيــة ذهنيــة يف كل مرحلــة، ولكــّن هــذه البنيــة تتطــّور يف املراحــل اآلتيــة، أي 

ــذا،  ــوازن واملنطــق. وهك ــن الت ــة م ــة الغمــوض إىل حال ــن حال ــل م ــذكاء) ينتق ــري (أو ال أن التفك

تتــواىل املراحــل بــدًءا باملرحلــة األضعــف   ( الــذكاء الحــيس- الحــريك وصــوالً إىل املرحلــة األقــوى يف 

املراهقــة (التفكــري املجــرّد أو الفــريض- االســتداليل). وهــذا يعنــي أن املراحــل متّصلــة مــع بعضهــا 

البعــض وكأنهــا تشــبه هرًمــا مقلوبـًـا يضــّم أربــع طبقــات ( بالنســبة ملراحــل النمــّو املعــريف األربع).

ثانيًا - املرونيّة وعوامل الحامية واملخاطرة:

عندمــا نــدرس مشــكالت النمــّو عنــد األطفــال، يجــب أن نحــّدد أوالً الظــروف الصعبــة 

والصدمــات التــي يعانــون منهــا، ثانيًــا العوامــل التــي تــؤّدي إىل إخفاقهــم يف التعامــل مــع الوضعية 

 (Resilience) املؤملــة أو إىل نجاحهــم يف الخــروج منهــا منترصيــن. لــذا نتكلّــم هنــا عــىل املرونيّــة

.(Risk Factors) وعوامــل املخاطــرة (Protective Factors) وعوامــل الحاميــة

الضغــوط  مــع  بنجــاح  التعامــل  عــىل  الفــرد)  (أو  الطفــل  قــدرة  هــي  املرونيّــة 

مــام  وأقــوى  ناميــاً  بــل  فحســب  منتــًرصا  ليــس  منهــا  والخــروج   (Adversity) واملحــن1 

كان عليــه. وبتعريــف إجــرايئ ، املرونيّــة هــي النتائــج اإليجابيّــة التــي يحصدهــا الطفــل 

بالرغــم مــن الظــروف املريــرة التــي ميــّر بهــا، وكأّن املحــن تولّــد الحًقــا مناعــة نفســية 

الواقــع.  تحّديــات  مــع  اإليجــايب  التكيّــف  عــىل  قــدرة  أكــرث  الطفــل  يصبــح  بحيــث 

1 ـ  مثل العنف املنزيل، اإلساءة  الجسدية والجنسية، نبذ واضطهاد وحرب، فقر وحرمان عاطفي، الشجار الدائم بني 

األبوين، الطالق ووضع الطفل يف مؤسسة رعائية الخ.     
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وتقــول:  ” B.Bernard“1  إّن األطفــال املرنــني (Resilients) يعملــون جيّــًدا، يلعبــون جيّــًدا، 

يحبّــون  جيّــًدا ويتوقعــون مــا هــو جيّــد“. وهكــذا يتمتّــع هــؤالء األطفــال بخمــس ســامت رئيســيّة:

الجدارة االجتامعيّة (التعاطف مع اآلخر، مهارة التواصل، املزاج الطيّب ...)- 

القدرة عىل حّل املسائل (إيجاد املخارج اإليجابيّة لألزمات القامئة).- 

الوعي واالستبصار وتجّنب األخطار.- 

االستقالليّة والثقة بالنفس وتحّمل املسؤوليّة.- 

وجود معنى وهدف يف الحياة مبا يف ذلك الطموح العلمي واإلميان باملستقبل.- 

كــام يبــدو، يتمحــور مفهــوم املرونيّــة عــىل قــوى الطفــل الشــخصيّة وليــس عــىل ضعفــه.    

ــامت  ــاعر وس ــاء املش ــو بن ــل ه ــن األه ــه نح ــوم ب ــل نق ــُع عم ــول ”M.Seligman“  2 ”أمت ويق

الشــخصيّة االيجابيّــة عنــد أطفالنــا أكــرث مــن االكتفــاء بتســكني مشــاعرهم الســلبيّة وإزالــة ســامتهم 

ــد  ــا أن نفهــم ونســّهل مســار النمــّو الصحــي أو الســليم عن ــب مّن الســيّئة“. وهــذا العمــل يتطلّ

 “A. ــد ــام تعتق ــة، ك ــامل الوقاي ا ألع ــدٍّ ــة ج ــّو مهّم ــر النم ــة ملظاه ــة النقديّ ــل. ” إن الدراس الطف

ــري.3 ــة بشــكل كب ــزال ُمهمل ــا ت ”Masten، ولكــن هــذه الدراســة م

1 ـ رّواد املرونيّة: 

من الرّواد األوائل لدراسة املرونيّة وعالقتها بعوامل الحامية نذكر:  

1 - Bernard, B. (1993). Fostering Resilience in Kids. Character Education, Vol 51, P. 44-48

2  -Seligman, M. (2002). Authentic Happiness. chap.12.                                                                                                           

3- Masten, A. (2011). Resilience in children Threatened by Extreme Adversity. In Development 

and  Psychopathology, 23, P. 493, 506.
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نورمــان جريمــزي Norman Garmezy (1918-2009) الــذي درس 2000 طفــل يف الواليــات - 

ــوا معرّضــني لألخطــار النفســيّة بســبب عوامــل املخاطــرة القامئــة يف عائالتهــم  املتحــدة كان

ــام 1961 يف  ــذ ع ــه من ــم أبحاث ــذا العالِ ــدأ ه ــام). ب ــل الُفص ــيس مث ــرض نف ــة مب (األم مصاب

جامعــة منيســوتا وعمــل عــىل مفهــوم الجــدارة (competence) مــن أجــل تحصــني األطفــال 

ــا يف هــذا االتجــاه  ــد وضــع برنامًج ــات النفســيّة والســلوكيّة. وق ضــد الســقوط يف االضطراب

ُعــرف باســم ”مــرشوع الجــدارة“.

ــيس.  ــراب النف ــة االضط ــدي لدراس ــوم توحي ــه مفه ــىل أن ــّو ع ــر ”Garmezy“ اىل النم ينظ

ــل  ــرد والعوام ــة بالف ــات الخاص ــني املعطي ــل ب ــىل التفاع ــة ع ــوم املرونيّ ــه، تق ــبة إلي وبالنس

البيئيّــة. لــذا تبــدو الحاجــة ماّســة لدراســة مقاومــة الضغــوط واملحــن عنــد الطفــل. ولبلــوغ 

هــذه الغايــة، يســتدعي البحــث عــن املرونيّــة وجــود اســتعدادات فطريــة جيّــدة عنــد الطفل 

ــم مثــالً). ــة مالمئــة ودعــم اجتامعــي مــن خــارج العائلــة (املعلّ وبيئــة عائليّ

ــّم -  ــر Micheal Rutter، باحــث واســتاذ يف معهــد الطــب النفــيس يف لنــدن. اهت مايــكل روت

بدراســة األطفــال الذيــن يتعرّضــون لعوامــل املخاطــرة والظــروف الصعبــة. واملرونيّــة بحســب 

ــال إزاء الخــربات  ــد األطف ــتعمل لوصــف املقاومــة النفســيّة عن ــح يُس ”Rutter“ هــو مصطل

ــال  ــتجابات األطف ــني اس ــرية ب ــروق كب ــود ف ــىل وج ــل ع ــاك دلي ــة.1  وهن ــات املؤمل والوضعي

ــات  ــني املعطي ــل ب ــه، إىل التفاع ــب رأي ــروق بحس ــذه الف ــود ه ــوط. وتع ــن والضغ إزاء املح

الجينيّــة والعوامــل البيئيّــة (GxE). إن التعــرّض املتقطـّـع للضغــوط ولفــرتة محــدودة يســاعد 

ــم ــام التعــرّض املزمــن والدائ ــة، بين ــات التالي ــة النفســيّة للصدم ــز املقاوم ــرد عــىل تعزي الف

1 - Rutter, M. (1999). Resilience Concepts and Findings: Implication For Family Therapy. J. of 

Family  Therapy, 21, P. 119-144.
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 للمحن يقود أكرث إىل االضطرابات النفسيّة والسلوكيّة.

إميــي ويرنــر Emmy Werner، باحثــة يف جامعــة كاليفورنيــا، اشــتهرت بدراســتها امليدانيّــة التي - 

ــق مــن الباحثــني. وقــد اســتغرقت ســنوات طويلــة حيــث  بــدأت بهــا يف عــام 1955 مــع فري

تابعــت األطفــال منــذ الــوالدة وحتــى ســن الرشــد (698 طفــالً مــن العائــالت الفقــرية يف هــواي) 

وقــد نـُـرشت الدراســة عــام 1992. 1 

وجــدت Werner ومعاونوهــا عــدًدا مــن الخصائــص لــدى األطفال املرنــني أو املقاومــني الذين 

ــا ومل يكونــوا مزعجــني يف  تغلّبــوا عــىل ظروفهــم الصعبــة. منــذ صغرهــم كان مزاجهــم هادئً

ــة، كانــوا يفّكــرون بطريقــة جيّــدة  طريقــة طعامهــم وعــادات نومهــم. ويف املدرســة االبتدائيّ

ــال  ــؤالء األطف ــات. وه ــات وهواي ــم اهتامم ــواهم، وكان لديه ــن س ــرث م ــًدا أك ــرأون جيّ ويق

مل يتعرّضــوا يف الســنة األوىل لقلــق االنفصــال عــن األم، كــام أنهــم كانــوا عــىل عالقــة طيّبــة 

وحميمــة مــع أحــد األبويــن عــىل األقــل أو مــع مــن يحــّل مكانهــام( العّمــة، الجــّدة). عــالوًة 

عــىل ذلــك، كان األطفــال يجــدون يف بيئتهــم الخارجيّــة الدعــم مــن املعلمــني والرفــاق 

والجــريان، كــام أن األنشــطة الالصفيــة كانــت مهّمــة ومفيــدة لهــم مــن حيــث تقديــم الدعــم 

ــؤون  ــا بش ــم روحيً ــي تهتّ ــات الت ــض الجمعي ــع بع ــاون م ــة والتع ــان (دور الكنيس واالحتض

األطفــال والشــبّان YMCA) حتــى اكتســبوا اإلميــان وأصبحــت حياتهــم ذات معنــى. وهكــذا 

منــا لديهــم تقديــر الــذات وارتفعــت ثقتهــم بأنفســهم وأصبحــوا قادريــن يف مرحلــة املراهقــة، 

عــىل بنــاء هويـّـة إيجابيّــة ناميــة. ووجــدت”Werner“ أيًضــا أن دور املعلــم كان مهــامٍّ للغايــة 

يف مســاعدة التالميــذ للتغلـّـب عــىل ضعفهــم ومشــاكلهم، إذ كان يشــّجعهم ويبــّث فيهــم روح 

القــّوة واملبــادرة ويتوقـّـع منهــم التقــّدم والنجــاح. باختصــار، ميكــن تصنيــف عوامــل الحاميــة 

التــي تدعــم املرونيّــة يف ثــالث فئــات:

1 -  Werner, E., Smith, R. (1992). Overcoming the Odds: High Risk Children from Birth to 

Adulthood.



40

أـ      املــوارد الشــخصيّة عنــد الطفــل( الــذكاء، املــزاج املــرن، التعاطــف، االجتهــاد والدافعيــة، حــّل 

املسائل...).

ب ـ  العائلة الداعمة ( العالقة الطيّبة مع األهل أو مع أحد الوالدين أو أحد األقارب).

ج ـ   البيئة الداعمة ( املدرسة واملعلم، األنشطة الالصفية واألنشطة الروحيّة واالجتامعية...)

    وبالنسبة لعوامل املخاطرة نكتفي بذكر أهمها:

اكتئاب األم أو اضطراب نفيس آخر ينعكس سلبًا عىل األطفال.- 

اإلساءة الجسديّة والجنسيّة للطفل والعنف املنزيل والفقر.- 

الرسوب الدرايس وعدم اهتامم املعلم بتالميذه.- 

غياب التعلّق اآلمن يف العائلة.- 

تديّن تقدير الذات عند الطفل وسلوك العصيان والتمرّد.- 

مستوى التعلّم املتديّن يف املدرسة.- 

الحّي املوبوء بالفساد والعنف.- 

العالقة السيّئة مع الرفاق والشعور بالنبذ.- 

اســتمرار الشــجار العنيــف بــني الوالديــن يكــون أشــد خطــرًا عــىل الطفــل مــن انفصالهــام - 

عــن بعضهــام البعــض.1 

اســتمرار الضغــوط والوضعيــات املؤملــة مــع غيــاب الدعــم العائــيل أو االجتامعــي ( يحتــاج - 

ــة). الطفــل إىل شــخص واحــد مخلــص يأخــذ بيــده حتــى يبلــغ املرونيّ

ــن  ــل م ــري أي عام ــّوة تأث ــّدد ق ــارىء أن يح ــعة، ال يســتطيع الق ــة الواس ــذه القامئ ــام ه أم

ــل. ــذه العوام ــي له ــف علم ــوا بتصني ــني أن يقوم ــض الباحث ــاول بع ــذا، ح ــورة. ل ــل املذك العوام

1 -Rutter, M. (2008). Protective Factors and the Development of Resilience. J. Abn. Child 
Psychology, 36, P. 887-901.
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يف دراســة تركيــة جــرت عــام (2009) 1 تناولــت عوامــل الحاميــة والنجــاح الــدرايس، وقــد 

تبــنّي أن هنــاك ثالثــة عوامــل أقــوى مــن ســواها مــن حيــث تأثريهــا يف مرونيّــة التالميــذ ونجاحهــم 

ــي كاآليت:  اآلكادميي وه

الرعايــة املدرســيّة واالهتــامم بالتلميــذ وجــودة التعليــم، وكذلــك توقّعــات املعلمــني العاليــة - 

حــول تالميذهــم  (عامــل قــوّي ومهــّم).

العالقات الطيّبة مع الرفاق والتعاون فيام بينهم.- 

توقّعات األهل العالية حول أبنهم. وقد كان هذا العامل قويًا وفعاالً يف تأثريه.- 

ومــن العوامــل الشــخصيّة املهّمــة عنــد الطفــل: الكفايــة اآلكادمييــة واالجتهــاد (أنــا قــادر)، 

ــد مــع اآلخريــن. ــم التعاطــف والتواصــل الجيّ الطمــوح العلمــي واإلميــان باملســتقبل، ث

ــة (Meta-analysis ) شــملت ثالثــة آالف مقــال علمــي مــا بــني 2001 -  ويف دراســة تحليليّ

2010 حــول املرونيّــة,2 تبــنّي أّن هنــاك ســتة عوامــل أساســيّة للحاميــة: الرضــا عــن الحيــاة، التفــاؤل، 

املشــاعر اإليجابيّــة، فّعاليــة الــذات، تقديــر الــذات والدعــم االجتامعــي.

مقابــل هــذه العوامــل اإليجابيّــة، وجــد الباحثــون خمســة عوامــل مخاطــرة هــي: االكتئــاب، 

القلــق، املشــاعر الســلبيّة، الضغــوط املُدركــة واضطــراب مــا بعــد الصدمــة.3

املَــرِن  املــزاج  ويضــّم  األبعــاد  متعــّدد  مفهــوم  املرونيّــة  أن  واضًحــا  يبــدو   

فطريــة ســمة  ليســت  فاملرونيّــة  اإليكولوجيّــة.  والعوامــل  الشــخصيّة  واالســتعدادات 

1 - Gizin, Ali , et al. (2009). Protective Factors Contributing to the Academic Resilience of 

Students living in Poverty, Professional School Counseling, Vol. 13.

2 - Lee, H., et al. (2013). Resilience: A Meta-analysis. Am. Counseling Association. 

 3-  يعقوب، غسان. (1999). سيكولوجيا الحروب والكوارث. بريوت: دار الفارايب.
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 ثابتــة لــدى الفــرد فحســب، بــل هــي عمليــة منائيّــة تــزداد قــوة وســط العواصــف واملحــن. ومــن 

خــالل الدراســة التحليليّــة املذكــورة أعــاله، جــاءت ثالثــة عوامــل إيجابيّــة بالتــدرج: فّعاليّــة الــذات، 

املشــاعر اإليجابيّــة وتقديــر الــذات. وبالنســبة لعوامــل املخاطــرة جــاء التصنيــف كاآليت: االكتئــاب، 

القلــق، املشــاعر الســلبيّة، بينــام مل يكــن للعمــر أو للجنــدر تأثــري يذكــر. مــن هنــا تتجــّىل رضورة 

العمــل عــىل تنميــة عوامــل الحاميــة الثالثــة املذكــورة مــن خــالل دور األهــل واملدرســة وكذلــك 

الربامــج اإلرشــاديّة املختّصــة التــي يجــب أن تركّــز عــىل املــوارد الداخليّــة عنــد التلميــد مــع العمــل 

ــة،  ــا عــىل توفــري الدعــم االجتامعــي مــن خــارج األرسة ( املدرســة، املعلــم، األنشــطة الالصفيّ أيًض

األنشــطة الرياضيّــة والفنيّــة والروحيّــة، الخدمــة االجتامعيّــة...)

(Resilience Models) 2 ـ مناذج املرونيّة

حّدد ”N. Garmezy“ ومعاونوه1 ثالثة مناذج للمرونيّة.

أمنــوذج التعويــض: الــذي يرمــي إىل تعطيــل مفعــول عامــل املخاطــرة وعــدم االتجــاه نحــو - 

ــذات  ــة ال ــوارده الشــخصيّة ( فّعالي ــل إىل م ــا يلجــأ الطف االضطــراب النفــيس والســلويك. هن

ــن  ــاق الســوء وع ــن رف ــاد ع ــة الخطــرة ( االبتع ــىل الوضعيّ ــه للســيطرة ع ــالً) أو إىل أهل مث

مصــادر الخطــر).

ــل -  ــٍد للطف ــة تح ــرة مبثاب ــل مخاط ــود عام ــرب وج ــة، يعت ــذه الوضعي ــّدي: يف ه ــوذج التح أمن

يدفعــه إىل املواجهــة اعتــامًدا عــىل كفاياتــه بــرشط أن ال يفــوق العامــل الضاغــط قدرتــه. فــإذا 

كان التحــّدي ذا قــّوة متوســطة أو مــا دون ذلــك، فــإن حظــوظ النجــاح تكــون أكــرث احتــامالً. 

فاإلنتصــار عــىل هــذه التحّديــات يعطــي الفــرد (أو الطفــل) مهــارة إضافيــة ملواجهــة ضغــوط 

أخــرى قــد تكــون أكــرب حجــاًم.

 -
1 -Garmezy, N. et al. (1984). The Study of Stress and Competence in Children, In Child 

Development , Vol. 55, P. 97-111.
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ــذي -  ــل ال ــل املخاطــرة. فالطف ــع عوام ــة م ــل الحامي ــل عوام ــث تتفاع ــة: حي أمنــوذج الحامي

ــه أو إىل  ــه إىل أهل ــخاص) يتوّج ــد األش ــن أح ــتقواء م ــة ( دروس، اس ــة صعب ــه وضعي يواج

ــأزق. ــن امل ــالزم للخــروج م ــم ال ــم ليجــد الدع املعل

ال ميكــن للطفــل أن يكتســب املرونيّــة إال وســط العواصــف واملحــن التــي ال تخلــو منهــا الحيــاة 

وخصوًصــا لــدى العائــالت ذات الظــروف الصعبــة. لــذا يجــدر بنا أن نــدرّب أطفالنــا يف البيت واملدرســة 

ــن  ــم م ــب الدع ــدوء وحــّل املســائل وطل ــامل والصــرب واله ــّوة االحت ــة عــىل ق ويف األنشــطة الالصفيّ

األشــخاص املوثــوق بهــم عنــد الحاجــة.

3 ـ املخارج السعيدة عند األطفال – األبطال:

ــه يف  ــيئًا يحبّون ــدون ش ــا ال يج ــال عندم ــىء األطف ــول Boris Cyrulnik”1“ ”ينطف يق

الحيــاة. وعندمــا يحــدث صدفــًة أن يلتقــوا بشــخص يعنــي لهــم شــيئًا- نعــم واحــد يكفــي- فــإن 

ــم“.2 ــاة تعــود إليه الحي

ويف هــذا الســياق، نــرسد هنــا قصــة الطفــل ”Pero” يف العــارشة من عمــره، كان يعيش يف 

كــوخ مــن الخشــب، وقــد أصيــب بحالة شــديدة مــن اإلحبــاط والفقر بعد وفــاة أبويــه. وليك يوقف 

نــزف األمل النفــيس، اعتمــد آليــة الالمبــاالة. ويف أحــد األيــام، تعرّفــت إليــه إحــدى املعلــامت حيــث 

اهتمــت بــه وحــّن عليــه قلبهــا، فأرســلته إىل أرسة لتأويــه وتحتضنــه. بــدأ هــذا الطفــل بالذهــاب 

إىل املدرســة، وأكــّب عــىل الــدرس ولكّنــه كان يصمــت دامئًــا عندمــا يتكلّــم رفاقــه عــىل عائالتهــم 

ــة االنشــطار داخــل الــذات، فاختــار الصمــت مــن جهــة  وحياتهــم. حــاول ”Pero“ أن يعتمــد آليّ

ليخفــي ضعفــه أمــام اآلخريــن، ومــن جهــة أخــرى، صّمــم عــىل الخــروج مــن املأســاة عــن طريــق

1- طبيب وعامل نفس فرنيس مولود يف بوردو عام 1937 ويُعترب من رّواد املرونيّة يف فرنسا. نرش عدة كتب مهّمة، 

وقد كانت حياته املأسوية بسبب االضطهاد النازي باباً للعبور إىل توكيد الذات واالبداع العلمي والوثب فوق املأساة.        

 2 - Cyrulnik, B. (2001). les Vilains petits canards. P. 14-15  .                                                                                                             
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 الخيــال املبــدع الــذي جعلــه يفّكــر يف نفســه وكأنـّـه بطــل يخــرج مــن رشنقــة األمل إىل الحيــاة. كان 

ــة األوىل يف  ــّل املرتب ــى احت ــًدا حت ــدرس جيّ ــاس وكان يشــارك يف كــرة القــدم وي ــا للن ــدو بشوًش يب

صفــه. دعــاه أحــد رفاقــه امليســورين إىل منزلــه حيــث رأى الرفــاه ميــأل املنــزل، ووجــد أن لرفيقــه 

ــة وال بالحســد بــل بالفخــر  ــا الــخ... ومــع ذلــك مل يشــعر”Pero” بالدونيّ غرفــة خاصــة بــه ومكتبً

ــار  ــّوة وإنتص ــطورة ق ــرص وإىل أس ــوخ إىل ق ــّول الك ــد تح ــه. لق ــن رفيق ــم م ــه أعظ ــه وبأن بنفس

بالرغــم مــن الحرمــان الــذي عانــاه فيــه. مل يكــن الصمــت عنــده عالمــة ضعــف فحســب بــل قــّوًة، 

ألنــه كان بــه يســرت حقيقــة نفســه حتــى تحــّول لغــزًا مدهًشــا، مــام دفــع رفاقــه إىل نعتــه ”بالولــد 

الغامــض“. كان الطفــل املذكــور يبــدي إعجابــه بالرجــال الذيــن يعملــون بصمــت وال يرثثــرون أو 

يطلبــون املــدح ألنفســهم.

إن الفراشــة التــي ترفــرف يف الهــواء مل يعــد لهــا عالقــة بالــدودة التــي كانــت تزحــف 

ــال.  ــد األطف ــة عن ــّو واكتســاب املرونيّ ــة النم ــة يف عملي ــرة التحــّول رضوري ــذا، فك عــىل األرض. ل

ــدع  ــال الُمب ــة. فالخي ــة جميل ــة إىل حكاي ــدع يتحــّول أمل الصدم ــال املُب ــق الخي وهكــذا، عــن طري

بحســب ”Cyrulnik“ هــو الينبــوع الداخــيل الثمــني ملقاومــة الضغــوط واآلالم. وأســطورة اإلبــداع 

يجدهــا الطفــل يف أحــالم اليقظــة ويف أدب األطفــال والغنــاء واملوســيقى واملــرسح والحركــة 

ــر  ــا تظه ــة. وهن ــة االجتامعيّ ــج الخدم ــكيليّة وبرام ــون التش ــب والفن ــة واللع ــفيّة والرياض الكش

فّعاليــة املدرســة ومــا لديهــا مــن أنشــطة الصفيّــة تنّمــي لــدى الطفــل الدمــاغ األميــن وقــوة الخيــال 

ــاة. ــذات والحي املبــدع والشــعور بالفــرح والرضــا عــن ال

الدفــاع  آليّــات  مجمــل  إىل  يعــود  فهــو  يقهــر،  ال  شــيئًا  ليــس  املرونيّــة  مفهــوم  ”إن      

الشــخص   “Cyrulnik” يشــبّه  وهنــا  األمــل.1  معهــا  تحمــل  التــي  واملتطــّورة  الواعيــة 

هــذا  فــإن  فيــه،  الرمــل  حبــة  تدخــل  عندمــا  بحــري)،  (حيــوان  املحــار  بلؤلــؤ  املَــرِن 

1 - Cyrulnik, B. (2002). Un merveilleux malheur. p. 187.
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ــأن يفــرز مــادة بيضــاء تتحــّول إىل لؤلــؤة  الحيــوان الصغــري ينقــّض عليهــا ويدافــع عــن نفســه ب

برّاقــة ومثينــة. وهكــذا ال يســتطيع الشــخص املـَـرِن أن يهــرب مــن مبــدأ النقيضــني مثــل الظلمــة 

املنــرية واألمل املبــدع. فنحــن نســتطيع أن نحمــل اآلالم والصدمــات إذا حّولناهــا إىل حكايــة بطولــة 

فيهــا اإلبــداع واالنتصــار، أي إعــادة حياكــة نســيج اآلالم والصدمــات الــذي يصبــح جديــًدا وأكــرث 

جــامالً. ليــس الفقــر عــاًرا، بــل العــار أن نرتاجــع ونرمي ســالح األمــل والخيــال املبــدع وإرادة الحياة. 

فــاألمل هــو املّمــر الحتمــي للعبــور إىل املرونيّــة وإنســانيّة اإلنســان بعكــس العنــف الهمجــّي الــذي 

يدّمــر العقــل والحضــارة ويخنــق اإلبــداع.

ثالثًا- بعض مناذج النمّو ونظرياته:

نعــرض هنــا بعــض نظريــات النمــّو التــي تلقــي الضــوء عــىل مختلــف مظاهــر النمــّو مــن 

أجــل تعميــم الفائــدة عــىل األهــل واملربـّـني. إذ بــدون هــذه املعرفــة، ال نســتطيع أن نفهــم األطفال 

ــة  ــروف الصعب ــع الظ ــاح م ــل بنج ــن التعام ــوا م ــى يتمكن ــة حت ــل الحامي ــم عوام ــّزز لديه ونع

ــات النمــّو الســوّي. ويحققــوا متطلّب

:(Bioecological Model) 1 - األمنوذج البيوإيكولوجي

خـــالل  مـــن  النمـــّو  مفهـــوم   “U. Bronfenbrenner” طـــرح   1998 العـــام  يف 

والتغيـــري  االســـتمراريّة  مـــن  ظاهـــرة  النمـــّو  يعتـــرب  الـــذي  البيوإيكولوجـــي1  أمنوذجـــه 

األفـــراد  يف  ذلـــك  أكان  البرشيّـــة  للكائنـــات  والنفســـيّة  البيولوجيّـــة  الخصائـــص  تشـــمل 

أو الجامعـــات. ومتتـــّد هـــذه الظاهـــرة عـــرب مراحـــل الفـــرد واألجيـــال املتالحقـــة وعـــرب 

1 - Bronfenbrenner, U., Morris, P. (2006). Bioecological Model of Human Development. in 

Handbook of Psychology.( By W. Damon and R. Lerner), Vol. 1, P. 793-893.
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املســـرية الزمنيّـــة مبـــا فيهـــا املـــايض واملســـتقبل. فاإلنســـان هـــو املخلـــوق الوحيـــد الـــذي مـــن 

خـــالل عقلـــه يســـتطيع أن يُحـــدث تغيـــريًا يف العـــامل الـــذي يعيـــش فيـــه.

ــرة وعــرب املراحــل املتتاليــة بسلســلة مــن التفاعــالت  ميــّر الطفــل، منــذ مراحــل النمــّو املبّك

املتبادلــة بينــه وبــني األشــخاص اآلخريــن (األم هــي األهــم) وكذلــك بخــربات مختلفــة مــع عــامل 

األشــياء والرمــوز القامئــة يف بيئتــه املبــارشة واملجــاورة (البيــت، املدرســة، األقــران...). ولــيك تكــون 

ــا  ــّم خالله ــث تت ــة حي ــن املراحــل الزمنيّ ــة م ــدة ثابت ــىل قاع ــوم ع ــة، يجــب أن تق ــة فّعال العالق

عمليــات النمــّو املبــارش واملجــاور التــي تتطــّور مــن حيــث الشــكل واملضمــون والقــّوة والوجهــة 

وذلــك بحســب خصائــص الشــخص ومراحــل النمــّو.

    ومــن العنــارص املهّمــة يف تعريــف األمنــوذج البيوإيكولوجــي نذكــر التجربــة أو الخــربة  

(Experience) التــي تعنــي أن خصائــص البيئــة ال تقتــرص فقــط عــىل الظــروف املوضوعيّــة التــي 

ــدرك بهــا هــذه البيئــة وكيــف يفهمهــا ويعيشــها.  يوجــد فيهــا الفــرد، بــل عــىل الطريقــة التــي يُ

ــة تلعــب دورهــا يف مســارات النمــّو وهــي ال تعمــل بالــرضورة يف  ــة والذاتيّ ــارص املوضوعيّ فالعن

االتجــاه نفســه.

 ،(process) يضــّم األمنــوذج املذكــور أربعــة عنارص رئيســية، أولهــا وأهّمها الســياق أو العمليــة

ثــم الشــخص (Person) واإلطــار (Context) والزمــن (Time). وميكــن تلخيــص األمنــوذج بهــذه 

.(PPCT) األحــرف

الســياق أو عمليــات النمــو املجــاورة (Proximal Procesess) التــي تعنــي التفاعــل املبــارش - 

واملتبــادل بــني الطفــل ( أو الفــرد) وبيئتــه ملــدة طويلة من الزمــن. وال ينحرص هــذا التفاعل يف 

األم وأفــراد األرسة فحســب، بــل يتعــّدى ذلــك إىل األطفــال اآلخرين الذين يلعــب الطفل معهم 

كمجموعــة أو مبفــرده، فضــالً عــام يتعلمــه يف ريــاض األطفال واملدرســة االبتدائيّة مــن مهارات 

مختلفة كالحساب والقراءة. ويبدو أن خصائص البيئة الفيزيقيّة أو املاديّة ال تخلو من تأثري يف
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 منــّو الطفــل املعــريف. فاأللعــاب واألدوات املختلفــة التــي يف حــوزة الطفــل تدفعــه إىل 

التجريــب واالكتشــاف والتعلـّـم وتنميــة حواســه ومهاراتــه املعرفيّــة. وتدخــل يف هــذا املجــال 

ــة. ــاب االلكرتونيّ األلع

إن العمليــات املبــارشة واملجــاورة هــي عمليــات منّســقة مــن التفاعــل بــني الطفــل والبيئــة 

ــة  ــات املهّم ــات تشــّكل اآلليّ ــد (Bronfenbrenner). أن هــذه العملي ــذا يعتق ــة. ل الحاضن

واألوليّــة يف النمــّو بــل هــي مفتــاح النمــّو. ومــن التفاعــالت املتبادلــة واألنشــطة املختلفــة، 

تتولّــد لــدى الطفــل رؤيــة معيّنــة عــن العــامل وعــن دوره ومكانتــه فيــه.

تختلــف عمليــات النمــّو املجــاورة مــن حيــث الشــكل والقــوة واملضمــون واالتجــاه 

ــر يف  ــات تؤثّ ــذه العملي ــارة إىل أن ه ــدر اإلش ــا. وتج ــة مًع ــرد والبيئ ــص الف ــب خصائ بحس

بلــورة القــدرات الجينيــة وإمتــام الوظيفــة النفســيّة التــي تعنــي اإلنجــاز األفضــل لعمليــة 

النمــّو مــن حيــث املــدارك واالســتجابات، التوّجــه وضبــط الســلوك، التعامــل مــع الضغــوط، 

اكتســاب املعرفــة واملهــارة، بنــاء العالقــات والبيئــة الخاصــة بالفــرد. ومهــام يكــن مــن أمــر، 

ــخصيّة  ــامت الش ــاء س ــده إىل بن ــؤّدي وح ــري أن ي ــي أو الفط ــى الجين ــن للُمعط ــال ميك ف

ــة. ــوروث والبيئ ــني امل ــم ب ــل الدائ ــة التفاع ــرد هــو حصيل ــة ، ألن الف النهائيّ

بالنســبة لخصائــص الشــخص، يحــّدد ”Bronfenbrenner“ ثالثــة أمنــاط تؤثّــر يف عمليــات 

النمــّو: املطلــب أو االســتجابة واملــورد والقــّوة.

ولــون -  الخارجــي  والشــكل  والجنــدر  العمــر  تأثــري   (Demand) املطلــب  يضــّم 

بعــض  وتفــرض  اآلخريــن  مــع  العالقــات  بــدء  يف  تؤثّــر  املنبّهــات  وهــذه  البــرشة. 

قــدرة  يعنــي  هــذا  نفــور).  أو  (انجــذاب  املجــال  هــذا  يف  تتشــّكل  التــي  التوقّعــات 

الطفــل عــىل إثــارة إهتــامم أو عــدم إهتــامم اآلخريــن بــه، مــام يعــّزز لديــه عمليــة 

النمــّو االنفعــايل واالجتامعــي أو يعرقلهــا. فالطفــل العنيــد والغضــوب الــذي يــرصخ 
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ــذي  ــادىء ال ــل اله ــس الطف ــن بعك ــدى اآلخري ــة ل ــور والكراهي ــري النف ــتمرار يث ــيك باس ويب

يضحــك ويبتســم. كذلــك األمــر بالنســبة للطفــل القبيــح الــذي يثــري النبــذ بعكــس الطفــل 

ــه. ــن إلي ــذي يجــذب اآلخري ــل ال الجمي

يتعلــق املــورد (Resource) بخصائــص الشــخص ويضــّم القــدرات البيولوجيّــة والنفســيّة التــي - 

تؤثـّـر بقــوة يف عمليــات النمــّو. وهــذه القــدرات قــد يشــوبها الخلــل أو قــد تتّصــف بالقــوة. 

يف الحالــة األوىل، تدخــل العوامــل التــي تحــّد مــن وظيفــة الجســم التكامليّــة أو تشــّوه مســار 

النمــّو مثــل الخلــل الجينــي، الــوزن الناقــص عنــد املولــود، اإلعاقــات، اإلصابــة الدماغيّــة...ويف 

ــة مثــل الــذكاء واملعرفــة واملهــارة والخــربة التــي تعــّزز  الحالــة الثانيــة، نجــد عوامــل الحاميّ

عمليــات النمــّو.

ــف  ــتطيع أن يتكيّ ــوالدة، يس ــد ال ــي عن ــوزن طبيع ــا وب ــديًا وعقليً ــليم جس ــل الس إن الطف

بنجــاح مــع البيئــة املصّغــرة بالرغــم مــن الظــروف التــي قــد تعــرتض مســرية حياتــه بــرشط 

ــذ الســنوات األوىل. ــق اآلمــن) من ــدة (التعلّ ــه مــع أمــه جيّ أن تكــون عالقت

ــدة -  ــق مبــا ميتلكــه الفــرد مــن اســتعدادات فطريــة ناشــطة ومولّ بالنســبة للقــوة، فهــي تتعلّ

ــول  ــل الفض ــة مث ــتعدادات النامي ــوّهة (Disruptive). فاالس ــلبيّة ومش (Generative) أو س

ــة النمــّو  ــن، تدعــم عملي ــد مــع اآلخري ــاه والنشــاط الهــادف والتفاعــل الجيّ املعــريف واالنتب

ــاه وكــرثة الحركــة...) ــة، نقــص االنتب ــة، االندفاعيّ بعكــس االســتعدادات الســلبيّة (العدوانيّ

قــد تتشــابه القــوة عنــد طفلــني، لكــّن مســارات النمــّو تختلــف لديهــام باختــالف مســتوى 

الدافعيــة واملثابــرة يف العمــل لبلــوغ النجــاح. وهنــا يــربز أيضــاً دور كل مــن األهــل واملعلـّـم 

لفّعال. ا

والكـــربى -  والخارجيّـــة  والوســـيطيّة  املصّغـــرة  البيئـــات  محـــور  اإلطـــار  يشـــّكل 

ــل  ــني الطفـ ــه بـ ــا لوجـ ــارش وجًهـ ــل املبـ ــدث التفاعـ ــرة، يحـ ــة املصّغـ ــة. يف البيئـ والزمنيّـ

واآلخريـــن( األم، أفـــراد العائلـــة ثـــم األقـــران). وعندمـــا تجـــري عمليـــة التفاعـــل يف
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ـــر  ـــّو وتظه ـــة النم ـــض عملي ـــد تنخف ـــف، عندئ ـــجار والعن ـــا الش ـــرث فيه ـــة يك ـــة مضطرب  بيئ

االضطرابـــات االنفعاليّـــة والســـلوكيّة عنـــد الطفـــل.

ــروا للطفــل بالدرجــة     ولــيك يســري النمــّو يف االتجــاه الصحيــح، يتوجــب عــىل األهــل أن يوفّ

ــد  ــن املفي ــي. وم ــريف واالجتامع ــّو املع ــات النم ــهم يف عملي ــي تس ــة الت ــطة املختلف األوىل، األنش

والــرضوي أن يقــيض األهــل عطلــة نهايــة األســبوع مــع طفلهــم ويلعبــوا معــه ويدّربــوه عــىل بعض 

األنشــطة واملهــارات ويشــجعوه عــىل التعلـّـم والنشــاط. فالنمــّو ال ينحــرص يف عمليــة التفاعــل مــع 

ــا التفاعــل مــع الرمــوز واألشــياء املختلفــة القامئــة يف البيئــة  األشــخاص فحســب بــل يتنــاول أيًض

ــة. التــي تنّمــي لديــه الحــواس واملهــارات املعرفيّ

ــق بالعمــر والجنــدر ومراحــل  ــة مهّمــة يف األمنــوذج البيوإيكولوجــي وهــو يتعلّ ـ الزمــن خاصيّ

النمــّو التــي تحــدث بشــكل متــدّرج ومتشــابك. إذ تتّســع عالقــات الطفــل مــع بيئتــه وتتنــّوع كلــام 

ــُربَ. غــري أن عمليــات النمــّو تتوقّــف عــىل ظــروف البيئــة التــي يعيــش فيهــا الطفــل: االســتقرار  كَ

ــيّة  ــداث السياس ــة واألح ــكن واملعيش ــروف الس ــال ظ ــذا املج ــل يف ه ــتقرار. وتدخ ــدم االس وع

واالجتامعيّــة الطارئــة. فــاألرسة غــري املســتقرة ( تبديــل الســكن واملدرســة ملــرّات عديــدة، البطالــة، 

العنــف املنــزيل، عمــل األم لســاعات طويلــة خــارج املنــزل، الطــالق أو انفصــال الطفــل عــن أمــه...) 

ــا إىل ظهــور االضطرابــات الســلوكيّة والنفســيّة عنــد األطفــال واملراهقــني. أمــا األرسة  تــؤّدي الحًق

املســتقرّة ( تفاهــم، تعــاون...) فإنهــا تعــّزز عمليــات النمــّو عنــد الطفــل يف مختلــف النواحــي أكــرث 

مــن تأثــري العامــل االقتصــادي مبفــرده.

إن األحـــداث االجتامعيّـــة الحاســـمة أو الخطـــرة  تـــرتك آثـــاًرا ســـلبية يف مســـارات 

النمـــّو وتنعكـــس يف الســـلوك (األزمـــات االقتصاديّـــة والحـــروب، التهجـــري، البطالـــة الـــخ) 

بســـبب  األجيـــال  يف  الحاصلـــني  والتغيـــري  الثبـــات  أن   “Bronfenbrenner” ويعتقـــد 

الشـــخص خصائـــص  يف  والتغيـــري  الثبـــات  مـــن  أهميّـــة  أقـــل  ليســـا  األحـــداث  تلـــك 
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 نفسه عرب مراحل منّوه املختلفة.

إن مفهــوم الزمــن يأخــذ باالعتبــار تبــّدل العالقــة بــني الطفــل وأهلــه يف كل مرحلــة عمريـّـة، 

وهــذا يســتدعي مــن األهــل واملعلمــني أن يكونــوا عــىل علــم بخصائــص كل مرحلــة مــن مراحــل 

النمــّو.

ــات  ــالل عملي ــن خ ــه م ــذ مكانت ــل يأخ ــّو الطف ــع Bronfenbrenner”1“ ”إن من ــم م ونخت

التفاعــل املســتمرّة واملتشــابكة بــني طفــل ناشــط مــن جهــة، وبــني األشــخاص اآلخريــن واألشــياء 

والرمــوز القامئــة يف البيئــة املبــارشة مــن جهــة أخــرى. ولــيك يكــون التفاعــل فّعــاالً، يجــب أن يتــّم 

بصــورة مســتمرّة وملــدة طويلــة مــن الزمــن“.

2- النمّو عند سيجموند فرويد2 

يــرى فرويــد أن الشــخصيّة تتشــكل منــذ الســنوات األوىل مــن الطفولــة حيــث يختــرب 

الطفــل الــرصاع بــني الليبيــدو (الدافــع الجنــيس) ومتطلّبــات املجتمــع. ويعتقــد فرويــد أن مصــدر 

اإلضطــراب االنفعــايل يكمــن يف الخــربات املؤملــة املكبوتــة منــذ الطفولــة حيــث يتــّم انتقالهــا مــن 

ــي.3 الوعــي إىل الالوع

الهــو  هــي:  طبقــات  ثــالث  مــن  تتكــّون  الفــرد  شــخصيّة  أن  فرويــد  وجــد  وقــد 

(ID) الــذي يشــّكل خــزّان الغرائــز والدوافــع الفطريــة ويعمــل وفًقــا ملبــدأ اللــّذة باحثّــا 

التــي الشــخصيّة  يف  الواعــي  املظهــر  أي   (Ego) األنــا  هنــاك  ثــم  الفــوري.  اإلشــباع  عــن 

1- Bronfenbrenner, U., Morris, P. (2006).  Bioecological Model of Human Development. P. 996

2 -  فرويد هو رائد مدرسة التحليل النفيس. ُولد يف النمسا عام 1856 وتويف عام 1939. أمىض معظم حياته يف النمسا. 

ويف عام 1885 سافر إىل باريس حيث تتلمذ عىل يد « شاركو»يف التنويم املغناطييس وقد تخىل الحًقا عن هذه التقنية 

بعد أن اكتشف طريقة التداعيات الحرّة والتحليل النفيس.    

3-Papalia D.E., et al. (2013). A Childs World: Infancy through Adolescence. P. 50.                                                      
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 تحــاول التكيّــف بحســب مبــدأ الواقــع. وقــد تلجــأ إىل وســائل دفاعيــة ناجحــة أو فاشــلة 

بحســب الظــروف. وتــأيت أخــريًا األنــا األعــىل (Superego) التــي تضــّم مجمــل الــروادع األخالقيّــة 

ــل.  ــة للطف ــة والدينيّ ــئة االجتامعيّ ــة والتنش ــل الرتبيّ ــة بفع واالجتامعيّ

ــاة  ــز: غريــزة الحي اإلنســان بحســب فرويــد هــو كائــن بيولوجــي مــزّود بنوعــني مــن الغرائ

املتمثّلــة يف الحــب والّدوافــع الجنســيّة، وغريــزة املــوت املتمثلــة يف الّدوافــع العدوانيــة والرغبــة 

يف القتــل. هــذه الغرائــز هــي املحــرّكات األساســيّة للســلوك . معظــم األفــراد يترصفــون بحســب 

ــارش  ــراد يف رصاع مب ــة تضــع األف ــذة بهــدف تجنــب األمل. فالدوافــع الجنســيّة والعدوانيّ ــدأ الل مب

ــروادع هــو  ــز وال ــني الغرائ ــّرصاع ب ــد أّن ال ــرى فروي ــك ي ــة. لذل ــروادع االجتامعيّ مــع األعــراف وال

الســبب الرئيــس يف االضطرابــات الُعصابيّــة. إن الســلوك الســوّي يعــود لــدور ”األنــا“ التوفيقــي بــني 

قــوى ”الهــو“ مــن جهــة وقــوى ”األنــا األعــىل“ مــن جهــة أخــرى. ”فالهــو“ و ”األنــا األعــىل“ هــام 

غالبًــا يف حالــة رصاع. لــذا، تســعى ”األنــا“ لتخفيــف حــّدة هــذا الــرصاع عــن طريــق التــوازن بــني 

الدوافــع الغريزيــة واملحرّمــات االجتامعيــة. وتحــاول ”األنــا“ أن تســتعمل بعــض وســائل الدفــاع 

 (Defense Mechanisms) للــرّد عــىل القلــق والحــّد منــه. هــذه الوســائل تُعــرف بآليّــات الدفــاع

ومــن هــذه الوســائل1 :

الكبــت Repression: وهــو وســيلة للتعامــل مــع الخــربات املؤملــة والنــزوات غــري املقبولــة - 

ــة تــؤّدي إىل رصاعــات وأعــراض  ــّم كبتهــا يف الالوعــي، إال أّن هــذه النــزوات املكبوت التــي يت

ــة تؤثّــر يف ســلوكنا. ُعصابيّ

ــرد، -  ــا الف ــبق أن اجتازه ــي س ــة الت ــودة إىل املراحــل الطّفولي ــوص Regression: أي الع النك

ــل فراشــه. كطفــل يف السادســة مــن عمــره يلجــأ إىل مــص اإلبهــام أو تبلي

1 - Freud, A. (1936,1992). The Ego and the Mechanisms of Defense.
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ــة -  ــة ومقبول ــلوكيات إيجابيّ ــة إىل س ــة املكبوت ــل الطاق ــامي Sublimation: تحوي التس

اجتامعيًــا. كالشــخص الــذي انتــرص عــىل غضبــه وعدوانيتــه مــن خــالل األنشــطة 

الرياضيّــة والفنيّــة واالجتامعيّــة.

اإلبــدال  Displacement: نقــل االنفعــاالت القويــة مــن مصــدر اإلحبــاط، وصبّهــا عــىل - 

ــام يكــون مصــدر  ــه، بين ــه عــىل قطّت ــذي يصــب غضب ــل ال ــل الطف موضــوع آخــر. مث

الغضــب الرّئيــس هــو األب.

ــم اآلن، -  ــق، برفــض االعــرتاف باملوقــف القائ ــن القل ــّذات م ــة ال ــكار Denial: حامي اإلن

ــا.  ــا ســتعود قريبً ــالً بأنّه ــه قائ مثــل رفــض الطفــل االعــرتاف بوفــاة أّم

ــام -  ــا لِ ــن العكــيس Reaction Formation: تــرصّف الفــرد بشــكل معاكــس متاًم التكوي

ــن  ــاين م ــذي يع ــخص ال ــة، كالش ــري املقبول ــه غ ــاعره ورغبات ــاء مش ــه، إلخف ــعر ب يش

ــوم. ــرات بالي ــدة م ــه ع ــل يدي ــأ إىل غس ــراه يلج ــة ن ــواس النجاس وس

ــص مــن الشــعور بالقلــق والتهديــد عنــد قيــام الفــرد -  التّربيــر Rationalization: التخلّ

بســلوك غــري مقبــول مــن خــالل إيجــاد تســويغ لذلــك الســلوك.

ــا، -  ــال م ــص يف مج ــة والنق ــاعر الدونيّ ــىل مش ــب ع ــض Compensation: التّغل التعوي

وإحــراز النجــاح والتفــوق يف مجــال آخــر، كالتلميــذ الفقــري الــذي يجتهــد ويــدرس جيّــًدا 

لتحقيــق النجــاح يف حياتــه.

اإلســقاط Projection: أي أن يُســقط الشــخص مشــاعره الســلبيّة املؤملــة عــىل شــخص - 

آخــر متّهــاًم إيــاه بأنــه الســبب يف تعاســته وفشــله.

مراحل النمو النفيس- الجنيس عند فرويد:1

التّطــّور  ملراحــل  وفًقــا  معــنّي  ترتيــب  يف  تحــدث  الّنفســيّة  األزمــات  أن  فرويــد  يــرى 

1 - Freud, S. (1975).  Three Essays on the Theory of Sexuality. 
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الّنفّيس- الجنّيس. وهذه املراحل هي:

املرحلــة الفميّــة Oral Stage: تغطّــي هــذه املرحلــة الّســنة األوىل مــن عمــر الطّفــل، حيــث - 

يكــون املصــدر الرئيــيس لإلشــباع الجنــّيس متمركــزًا يف الفــّم. ويحــدث الشــعور باللــّذة مــن 

خــالل الرِّضاعــة حيــث يشــعر الطفــل باألمــن والســعادة. وإذا مل يتــّم االشــباع الفّمــي يف هــذه 

ــع أو  ــّص اإلصب ــيئة كم ــادات الس ــض الع ــل بع ــّور الطّف ــد يط ــب، فق ــكل مناس ــة بش املرحل

قضــم األظافــر الــخ...

ــة Anal Stage: متتــد هــذه املرحلــة مــن نهايــة الســنة األوىل حتــى الثالثــة -  املرحلــة الّرشجيّ

ــة  مــن العمــر. ويكــون املصــدر الرئيــيس للّشــعور باللــّذة مــن خــالل نشــاط الــرشج وعمليّ

ــه  ــعر في ــذي يش ــت ال ــالت يف الوق ــن الفض ــّص م ــل يف التّخل ــب الطف ــث يرغ ــراج، حي اإلخ

بــرضورة ذلــك ومــن دون االكــرتاث بتعليــامت األّم. إال أّن األم تحــاول تقييــد ســلوكه، وتدريبــه 

عــىل اإلخــراج متشــيًا مــع رغبتهــا، فقــد يتعلّــم الطّفــل رضورة االنتظــار لتحقيــق رضــا األم أو 

أنــه يتمــرد ويعانــد إذا لجــأت األم إىل الــرصاخ والتعنيــف.

املرحلــة القضيبيّــة أو األوديبيّــة Phallic Stage: تــرتاوح هــذه املرحلــة مــا بــني الثالثــة - 

والخامســة مــن العمــر، وفيهــا ينتقــل مركــز اللــّذة إىل األعضــاء التناســليّة، حيــث يكتشــف 

ــه،  ــا بأّم ــق هن ــد أن الطفــل يتعلّ ــرى فروي ــدوي. وي ــث الي الطّفــل جســده مــن خــالل العب

ويرفــض أبــاه الــذي يعتــربه منافَســا لــه عــىل حــب األّم. وهــذا مــا يُعــرف بعقــدة أوديــب 

”Oedipus Complex“ . أمــا الفتــاة فإنهــا تتعلـّـق بأبيهــا أكــرث مــن أمهــا، وهنــا تنشــأ لديهــا 

مشــاعر الغــرية. وهــذه الوضعيّــة تُعــرف بعقــدة إلكــرتا ”Electra Complex“. فالولــد ينظــر 

ــا عــىل  ــا كمنافســة له ــاة تنظــر إىل أمه ــك الفت ــه عــىل حــّب األّم، وكذل ــه كمنافــس ل إىل أبي

حــّب األّب.

مــن -  املمتــّدة  الفــرتة  املرحلــة  هــذه  تغطّــي   :Latency Stage الكمــون  مرحلــة 

الغريزيّــة الدوافــع  بهــدوء  وتتميــز  عــرشة،  الحاديــة  حتــى  الّسادســة  الّســنة 
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ــب  ــم واللع ــه للتعلّ ــرّس وقت ــه، ويك ــل نزوات ــت الطّف ــث يكب ــة حي ــاالت اإليجابيّ  واالنفع

ــر  ــازة لتطوي ــة ممت ــة فرص ــذه املرحل ــرب ه ــك تُعت ــران. لذل ــع األق ــة م ــطة االجتامعيّ واألنش

ــم الكثــري عــن ذاتــه  ــا ويطــّور مهاراتــه املختلفــة ويتعلّ ــع الطفــل اجتامعيٍّ األنــا حيــث يتطبّ

ــه. ومجتمع

مرحلــة البلــوغ Genital Stage: تتميــز هــذه املرحلــة بعــودة اســتيقاظ الطاقــة الجنســيّة، - 

ــي  ــع الجنســيّة الت ــات الجنســيّة بفعــل النضــج البيولوجــي. فالدواف ــور الهرمون نتيجــة لظه

متيّــزت بهــا املرحلــة القضيبيّــة، والتــي تــّم كبتهــا يف مرحلــة الكمــون تظهــر اآلن بقــوة ليتــّم 

التعبــري عنهــا بطــرق مقبولــة اجتامعيٍّــا، والتــي يســّميها فرويــد بالعالقــات الجنســيّة املغايــرة 

”Heterosexual relations“ مــع أشــخاص آخريــن خــارج نطــاق األرسة.

ويــرى فرويــد أّن اإلشــباع الزائــد أو الحرمــان الزائــد لهــام انعكاســات ســلبيّة عــىل منــّو الطفــل. 

فــإذا عــاىن الطفــل الحرمــان يف املرحلــة الفميّــة، فــإن ذلــك قــد ينعكــس عــىل ســلوكه الحًقــا مــن 

خــالل تعاطــي التدخــني وظهــور الرشاهــة وإحتســاء الكحــول الــخ...

وإذا اســتمر الــرصاع األوديبــي يف حيــاة الفــرد (الذكــر)، فــإن رّدات الفعــل الســلبيّة قــد تظهــر 

الحًقــا يف حيــاة الشــاب مــن خــالل التمــرّد ضــد ُصــَور الســلطة بأشــكالها املختلفــة. أمــا عنــد الفتاة، 

فــإن التعلـّـق الشــديد بــاألّب قــد يــؤّدي إىل ســلوكيّات هســترييّة بحيــث يكــون مــن الصعــب عليهــا 

أن تبنــي عالقــة زوجيّــة ناجحــة.

 :(Erik Erikson) 13- الّنمّو عند إيركسون

النمــّو بالنســبة إىل إيركســون هــو سلســلة مــن األزمــات الطبيعيّــة والرضوريّــة 

1-  إيريك إيركسون ( 1902 - 1994) عامل نفس أمرييك من أصل أملاين. هاجر إىل الواليات املتحدة بسبب االضطهاد 

النازي. ويعترب من أهم علامء النفس الذين درسوا أزمة الهوية عند الفرد من خالل املقاربة النفسية االجتامعية. ومن 

أهم كتبه: الطفولة واملجتمع، املراهقة وأزمة الهويّة. 
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والتي ال بّد أن يجتازها الطفل بنجاح حتى يتوصل إىل بناء هويّة ذاتيّة إيجابيّة ونامية. 

تُعتــرب نظريـّـة إيركســون نظريــة شــاملة ألنهــا تــدرس النمــّو مــن امليــالد حتــى الّشــيخوخة. 

وهنــاك ثالثــة عوامــل : بيولوجيّــة، واجتامعيّــة وشــخصيّة تتفاعــل مــع بعضهــا البعــض وتتولّــد منهــا 

أزمــات طبيعيّــة يجــب أن تنتهــي بانتصــار النضــج والنمــّو.1

تأثــر إيركســون بفرويــد ولكّنــه تخــّىل عــن مفهــوم النمــّو الجنــيس ليتجــه نحــو النمــو 

النفــيس- االجتامعــي. فاملجتمــع الــذي يعيــش فيــه الفــرد يــرتك آثــاره بشــكل فّعــال يف منــّو ”األنــا“. 

وهــذا النمــّو يعتــرب مكّونًــا مــن مكّونــات الّشــخصيّة، وقــد قّســمه إيركســون إىل مراحــل نفســية-

اجتامعيّــة، تشــّكل كل منهــا قــوة تدفــع األنــا إىل األمــام.2

ــا ينتــج مــن تفاعــل العوامــل البيولوجيّــة واالجتامعيّــة مــن  يتّضمــن النّمــو تغيــريّا كيفيّ

خــالل ظهــور أزمــات النمــّو يف كّل مرحلــة تتناســب مــع درجــة الّنضــج البيولوجــّي، واملتطلبــات 

ــا أو ســلبيًا وفًقــا لســالمة املتغــرّيات الّســابقة. ويف هــذا اإلطــار،  االجتامعيّــة. وتُحــل األزمــة إيجابيً

ــل النمــط التطــّوري للــذات.  يحــّدد إيركســون مثــاين مراحــل للّنمــّو ميــّر بهــا اإلنســان، وهــي متثّ

فــكل مرحلــة تعتــرب نقطــة تحــّول تدريجــّي يف مســتوى القــدرات واملهــارات واألفــكار واملشــاعر 

والعالقــات االجتامعيّــة عنــد الفــرد، مبعنــى أّن كّل هــذه األمــور تؤثـّـر بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش 

يف منــو الشــخصيّة. 

مراحل النمّو عند إريكسون3:

الثقــة Basic Trust Versus Basic Mistrust (مــن -  عــدم  ضــد  األساســيّة  الثّقــة 

الشــخصيّة يف  مدمــاك  أول  هــو  بالثقــة  الشــعور   : األوىل)  الســنة  حتــى  الــوالدة 

 1-  بدير، كارين. األسس الّنفسيّة لنمّو الطّفل.  ص: 178.

 2-  أنجلر، باربرا. مدخل إىل نظريات الّشخصيّة، ترجمة فهد دليم. ص: 187.

3- Erikson, E. (1963). Childhood and Society. P.247
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 الســليمة. وأهــم مرحلــة تظهــر فيهــا هــذه الثقــة هــي املرحلــة الفميّــة (Oral)، التــي متتــّد 

مــن الــوالدة حتــى نهايــة الســنة األوىل. ليســت الثقــة منفصلــة عــن ســائر العوامــل، وهــي ال 

تعمــل مبعــزل عــن تأثــري البيئــة. وعندمــا نتكلــم عــىل الثقــة، فهــذا يعنــي وجــود عالقــة مــع 

اآلخــر والعــامل الخارجــي.

إن لتجــارب الطفــل األوىل تأثــريًا مهــامٍّ يف منــّو الثقــة أو عــدم منّوهــا. ويبــدو أن بــوادر الثقــة 

عنــد الرضيــع ترتبــط بوســائل العنايــة والتغذيــة، وانتظــام عمــل األمعــاء، والنــوم الهــادىء 

الــذي ال تعّكــره آالم املغــص. نشــري هنــا إىل أن اهتــامم األم برعايــة الطفــل وتغذيتــه يســاعده 

عــىل تقبّــل األمل الناجــم عــن اختــالل التــوازن البيولوجــي بســبب عجــزه الفطــري. ويف حــواىل 

الشــهر الثالــث يبتســم الطفــل عندمــا يــرى وجــه أمــه أو شــخًصا آخــر مألوفـًـا يحّدثــه بهــدوء 

وحنــان. أمــا إذا اقــرتب منــه شــخص مــا ورصخ يف وجهــه، فــإن الطفــل يبــيك ويــرصخ ويخــاف 

وال يشــعر بالثقــة واألمــان.

يف حــواىل الشــهر الرابــع، يشــعر الرضيــع باالنــرشاح واألمــان عندمــا يســمع صــوت أمــه أو وقــع 

قدميهــا وهــي تقــرتب منــه. وهنــا يصبــح عــىل يقــني بأنهــا قادمــة إليــه لتوفــري الحــب والغــذاء. 

بعــد الشــهر الخامــس، تنمــو حــركات الطفــل وقدراتــه الذهنيــة ، ويصبــح قــادرًا عىل تنــاول بعض 

األشــياء واأللعــاب مــع تحريــك الجســم باتجاههــا، وهنــا تنمــو لديــه الثقــة بالجســد. فهــو يقــوم 

بإطــالق األصــوات عندمــا يظهــر الــيشء (الشــعور باالرتيــاح) وكذلــك عندمــا يغيــب عــن نظــره 

(الشــعور باالنزعــاج). 

تشـــري دراســـاتSpitz” 1“ عـــىل ســـبيل املثـــال، إىل أن اإلنفصـــال عـــن األم مـــا بـــني 

ــلبًا  ــس سـ ــم، ينعكـ ــل املالئـ ــاد البديـ ــن دون إيجـ ــرش، مـ ــاين عـ ــادس والثـ ــهر السـ الشـ

ــامات) ويف  ــايل (ال ابتسـ ــريك واالنفعـ ــّو الحـ ــر يف النمـ ــلوكه: تأّخـ ــل وسـ ــو الطفـ ــىل منـ عـ

1 - Spitz, R. (1945). Hospitalism. The Psychoanalytic Study of the Child. Vol. 1, p.53-74.
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الـــكالم والـــذكاء، كســـل وال مبـــاالة، اكتئـــاب وحـــزن، قلّـــة وزن وضعـــف شـــهيّة، وقابليـــة 

لإلصابـــة باألمـــراض االلتهابيّـــة.                                          

إن أول نجــاح اجتامعــي يحّققــه الطفــل يكــون يف تقبّــل غيــاب األم عــن عينيــه مــن دون قلق 

أو غضــب، ألنــه أصبــح عــىل يقــني بأنهــا ســتعود. وهــذا الشــعور بالثقــة واألمــان يــؤّدي إىل 

منــّو أّويل لهويّــة ”األنــا“ التــي تعتمــد عــىل وجــود العالقــة املتينــة بــني األحاســيس الداخليّــة 

والتجــارب املتداخلــة يف الذاكــرة مــن جهــة، والعــامل الخارجــي مــن أشــياء وأشــخاص مألوفــني 

مــن جهــة أخــرى. وتــأيت االبتســامة لتتــّوج هــذا النمــّو.      

يتوقّــف حــّل الــرصاع بــني الثقــة وعــدم الثقــة عــىل عالقــة األم بالطفــل، ألن مقــدار الثقــة 

الــذي يســتمّده الطفــل مــن تجاربــه مــع العــامل الخارجــي (األم) ال يخضــع كــام يبــدو لكميــة 

ــا ال يقــيض واجــب األهــل فقــط  ــة مــع األم. وهن ــا يخضــع لطبيعــة العالق ــدر م الغــذاء بق

باعتــامد مــا هــو ممنــوع ومبــاح بــل ببنــاء الثقــة أو االقتنــاع العميــق بــأن مــا يفعلونــه هــو 

ذو معنــى. فــاألوالد يصبحــون ُعصابيــني ليــس بســبب اإلحبــاط، إمنــا بســبب غيــاب املعنــى 

.(Frustration) االجتامعــي لهــذا اإلحبــاط

 - - 2)Autonomy Versus Shame&  Doubt االســتقالليّة ضــد الشــعور بالشــك والعــار

ــن أجــل  ــدة م ــة جدي ــدأ معرك ــع، تب ــد الرضي ــة األساســيّة عن ــد نشــوء الثق 3 ســنوات):  بع

بنــاء االســتقالليّة. ويف هــذه املرحلــة يقــّدم املــيش للطفــل إمكانــات جديــدة تســاعده عــىل 

اكتشــاف العــامل املحيــط بــه( الفضــول) والصــدام مــع عــامل األشــياء( تنــاول الــيشء ثــم رميــه، 

العــّض، التكســري، اللعــب باألشــياء املختلفــة واختبارهــا...) فالطفــل يرغــب يف مامرســة 

ــن أن  ــدالً م ــف ب ــالً، أن يق ــد، مث ــه يري ــراه. إن ــط أو إك ــن دون ضغ ــه م ــاطه وحركات نش

يجلــس، أو يبتعــد عــن شــخص زائــر بــدالً مــن أن يقــرتب منــه، أو ينــام عــىل ركبتــي أمــه أو 

ــا أو يرفضــه. يف املقابــل، يجــب أن  عــىل األرض بــدالً مــن النــوم يف الرسيــر، أن يقبــل طعاًم
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يتعلــم الطفــل أن هنــاك بعــض الحــدود لحريــة تحركاتــه. فهــو ال يســتطيع أن يتســلّق مكانـًـا 

ــدرب  ــذا يت ــا... وهك ــة، وأن يلعــب بالصحــون ويكّرسه ــاألدوات الكهربائيّ ــو ب ــا، أن يله عاليً

ــع  ــنب أن مين ــه. مــن الغ ــه ومــا يجــب أال يفعل ــا يســتطيع أن يفعل ــا عــىل م الطفــل تدريجيً

األهــل طفلهــم مــن إكتشــاف األشــياء يف عاملــه، وأن يرضبــوه أو يزجــروه كلــام تنــاول شــيئًا 

ليلعــب بــه ويفتحــه أو يعالجــه بيديــه.

ــة  ــدرّب عــىل النظاف ــث الت ــة مــن حي ــة مهّم ــل النفــيس هــذه املرحل ــامء التحلي ــرب عل يعت

ــم  ــتقبيل، وه ــلوك املس ــىل الس ــات ع ــن انعكاس ــه م ــا ترتك ــّربز) وم ــّول والت ــة ( التب البدنيّ

يســّمونها املرحلــة الرشجيّــة (Anal) التــي متتــاز بوظيفتــني: أوالً القــدرة عــىل ضبــط األمعــاء 

ــات  ــذف النفاي ــذات وق ــط ال ــدم ضب ــا، ع ــات (Retention) ، وثانيً ــذف النفاي ــل ق وتأجي

ــة عــىل مواقــف الطفــل  مــن دون مراعــاة النظافــة (Expulsion). وتنعكــس هــذه املرحل

وســلوكه الالحــق( الســاديّة، املازوشــيّة، الصداقــة، العــداء والثــأر، التســاهل والعطــاء، 

ــخ...) ــري ال ــة يف التدم ــدة والوســواس، الرغب ــة املتزاي ــري، الدق التشــّدد والتقت

إذا مــارس األهــل يف هــذه املرحلــة، الضغــوط الســلبيّة عــىل الطفــل ومل يََدعــوا لــه املجــال 

ــّد إىل نفســه وجســده  ــد يرت ــه ق ــياء، فإن ــىل األش ــه ع ــة تجارب ــه ومامرس ــن ذات ــري ع للتعب

ــًدا  ــّددون ج ــن يتش ــل الذي ــة). فاأله ــن (العدوانيّ ــار) أو إىل اآلخري ــك والع ــعور بالش (الش

ــدأ هــذا  ــون أن يب ــة) ويحاول ــة الرشجيّ ــة (الرتبي ــة البدنيّ ــدرّب عــىل النظاف بالنســبة إىل الت

ــط  ــدرة عــىل ضب ــة الق ــن تنمي ــل م ــون الطف ــه الطبيعــي، ســوف يحرم ــل أوان ــدرّب قب الت

ــات املتناقضــة. ــع والرغب ــني الدواف ــق ب ــك مــن التوفي ــا، وكذل ــذات تلقائيً ال

إن موضــوع تدريــب األمعــاء عــىل االنتظــام والنظافــة مّهــم يف ذاتــه، ولكّنــه ال يشــّكل 

فموضــوع  االســتقالليّة.  هــي  التــي  املرحلــة  هــذه  يف  املطروحــة  األساســيّة  املســألة 

املحــدودة،  املنطقــة  بهــذه  فقــط  يرتبــط  ال  الرشجيّــة  العضــالت  يف  واالرتخــاء  الشــّد 
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بــل يتعــّدى ذلــك إىل النمــّو العصبــي والعضــيل عامــة وإىل موقــف الطفــل مــن هــذه املســألة. 

صحيــح أن الطفــل قــد أصبــح قــادرًا عــىل املــيش والتحــرّك من تلقــاء نفســه، وهو يســتطيع أيًضا 

أن يفعــل مــا يشــاء ضمــن حــدود إمكاناتــه، ولكــّن هــذا األمــر ليــس قاعــدة واضحة تحــّدد متى 

يتاملــك الطفــل نفســه ومتــى يرتاخى.

يجــب أن يرمــي الضغــط عــىل الطفــل إىل طأمنتــه وليــس إىل تهديــده ومنعــه مــن التعبــري 

ــه. واملهــّم أن نســاعده حتــى يعتمــد أخــريًا عــىل نفســه يف تدبــري شــؤونه  عــن نفســه ورغبات

الخاصــة ( اللعــب، الذهــاب إىل املرحــاض، تنــاول الطعــام الــخ...) وبذلــك يتكــّون لديــه اإلميــان 

بــأن العــامل هــو الكنــز الدائــم الــذي ال تزيلــه حــركات التمــرّد وال الرغبــة يف الرفــض واالمتــالك. 

فالحــزم يجــب أن يحمــي الطفــل مــن الفــوىض والضيــاع وأن يســاعده عــىل التمييــز بــني مــا هو 

جيّــد ومــا هــو ســيّىء. وهنــا يجــب عــىل األهــل أن يشــّجعوا الطفــل عــىل مامرســة اســتقالليته 

والتعبــري عــن نفســه، وأن يتجّنبــوا مامرســة العنــف واإلذالل واملواقــف الرتبويـّـة املتناقضــة، ألن 

ــاط يف  معظــم الشــعور بالشــك والعــار يعــود إىل األهــل الذيــن ميارســون عــىل طفلهــم اإلحب

الحــب والعمــل (عــدم الســامح لــه بالتنّقــل بحريــة والتفاعــل مــع عــامل األشــياء والتعبــري عــن 

الــذات).

(Self- ــا ــذات وضبطه ــن ال ــري ع ــن التعب ــاون، فضــالً ع ــّو الحــب والتع ــن خــالل من وم

(Control، يظهــر يف مــا بعــد الشــعور بــاإلرادة الطيّبــة واالعتــزاز بالنفــس. وخالصــة القــول 

إن الشــعور باالســتقاللية الــذي ينشــأ يف الطفولــة ويتطــّور مــع العمــر ســوف يســاعد الطفل 

يف الحفــاظ عــىل معنــى العدالــة يف أمــور الحيــاة املختلفــة.

 - 6  -  3)  Initiative Versus Guilt بالذنـــب1  الشـــعور  ضـــد  املبـــادرة 

1- إن هذه املرحلة تقابل املرحلة القضيبية عند فرويد(عقدة أوديب) وهي تبدأ يف السنة الثالثة من العمر ومتتّد 

حتى الخامسة أو السادسة. 
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ســـنوات): يوجـــد عنـــد الطفـــل يف كل مرحلـــة مـــن مراحـــل النمـــّو، نشـــاط كبـــري يطـــرح 

أمامـــه إمكانيّـــات واســـتجابات جديـــدة. وهـــذه الطاقـــة تســـاعده عـــىل أن ينـــىس اآلالم 

والخيبـــات وأن ميـــيض دامئًـــا إىل األمـــام، حتـــى ولـــو بـــدا لـــه الـــيشء غامًضـــا أو صعـــب 

املنـــال. فاملبـــادرة تضيـــف إىل االســـتقاللية صفـــة املغامـــرة والتخطيـــط واالقتحـــام باتجـــاه 

عمـــل مـــا أو يشء مـــا. وتشـــّكل املبـــادرة جـــزًءا مهـــاًم وأساســـيًا مـــن كل عمـــل، والنـــاس 

بحاجـــة إىل إتخـــاذ املبـــادرة يف كل مـــا يتعلّمونـــه ويعملـــون، ويف كل مـــرشوع يقومـــون بـــه.

ــة  ــام واملنافس ــالك واالقتح ــاط واالمت ــة يف النش ــف بالرغب ــة تّتص ــذه املرحل ــح أن ه صحي

والغــرية. لكــّن هــذه الصفــات وبخاصــة العدوانيــة منهــا، تتجــاوز حــدود الجســد والتفكــري 

عنــد الطفــل وتــؤّدي يف بعــض األحيــان إىل تعطيــل املبــادرة. وميكــن القــول بــأن املبــادرة 

تنطــوي عــىل التنافــس مــع الذيــن ســبقوا الطفــل وأصبــح لهــم عــىل ســبيل املثــال مركــز 

عنــد األم. فالطفــل والحالــة هــذه يهاجــم، يراقــب ويســتمع إىل الكبــار واآلخريــن ويقتحــم 

األمكنــة الجديــدة، لكّنــه يتعلّــم أن هنــاك أعــامالً بإمكانــه تنفيذهــا وأخــرى غــري ممكنــة. 

وتجــدر اإلشــارة إىل أن الطفــل يجــد متعــة يف االنتصــار عندمــا يتبــارى مــع األهــل أو األخــوة 

يف إنجــاز عمــل مــا (منافســة).

ومبــا أن الطفــل، يف هــذه املرحلــة، ال يفصــل دامئًــا بــني الواقــع والخيــال بســبب اســتمراريّة 

ــه يجــب عــىل املدرســة  ــة، فإن ــظ برسع ــم ويحف ــه يتعل ــا أن ــة (Egocentrism)، ومب األنَوي

مــا قبــل االبتدائيّــة (أو عــىل األهــل) أن تدّربــه عــىل املهــارات واألدوار القريبــة مــن الواقــع 

ــا عــىل إحــراز التقــّدم واإلنجــاز يف  والتــي يســتطيع تنفيذهــا. وســوف يســاعده هــذا طبًع

.(Phantasms) املرحلــة الالحقــة وعــىل التخلّــص مــن املخــاوف والُهوامــات

والعقــاب،  والقمــع  التوبيــخ  أســلوب  اســتعامل  إىل  واملربّــون  األهــل  لجــأ  إذا  أمــا 
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فإنهــم يَُحولــون بذلــك دون تنميــة روح املبــادرة بحيــث ينشــأ عنــد الطفــل الشــعور بالذنب 

ــق  ــود إىل االستســالم والقل ــادرة) يق ــة (املب ــق هــذه املرحل ــاق يف تحقي ــت. إن اإلخف والكب

والشــعور بالذنــب. وهنــا تظهــر أيًضــا عنــد الطفــل مخــاوف الِخصــاء (Castration) التــي 

تتمثـّـل يف الخــوف مــن البــرت( العضــو التناســيل) والعــّض وهجــوم الحيوانــات عليــه، ال ســيام 

املفرتســة منهــا. لــذا يجــب أن يتّحــرر الطفــل مــن العالقــة الرحميّــة   ( االلتصــاق بــاألم) وأن 

يتــدرّب عــىل االســتقالليّة واتخــاذ املبــادرة حتــى ينمــو لديــه الشــعور باملســؤوليّة.

العمــل ضــد الشــعور بالنقــصIndustry Versus Sense of Inferiority 1 (11 - 7 ســنة): يف - 

هــذه املرحلــة، ال يعمــد الطفــل إىل العدوانيّــة وال إىل الهجــوم املبــارش المتالك األشــياء واألشــخاص، 

بــل يعتمــد عــىل نفســه وقدرتــه لضبــط الــذات وإنتــاج األشــياء والقيــام بالعمــل الــدؤوب. فهــو 

يتقبّــل الواقــع الــذي يشــري إىل أنــه يجــب أن يتعلّــم ويجتهــد وينجــح ويقــوم ببعــض املســؤوليات 

التــي تتعــّدى نطــاق اللعــب مــن أجل اللعــب. ويبــدو أن العمــل واالجتهــاد يولّدان لديه الشــعور 

باملتعــة والنــرص، مــن خــالل األعــامل التــي ينجزهــا ( وبخاصــة يف املدرســة). هكــذا، تنمــو عنــد 

ــة (أســس التكنولوجيــا) خصوًصــا عندمــا يصبــح قــادرًا عــىل اســتعامل  التلميــذ املهــارات التقنيّ

األدوات والتقنيــات واأللعــاب واألجهــزة التــي يســتعملها الكبــار. هنــا يكمــن دور األهــل املثقفني، 

فضــالً عــن املدرســة يف تعليــم الولــد مهــارات متعــّددة تجعــل منــه إنســانًا بارًعــا وذا ثقافــة واســعة.

فالطفــل  بالنقــص.  الشــعور  إىل  يــؤّدي  املرحلــة  هــذه  يف  اإلخفــاق  لكــّن 

والنجــاح،  واملهــارات  اإلنتــاج  حيــث  مــن  املدرســة،  يف  رفاقــه  دون  بأنــه  يشــعر 

املربّــون  يلعــّب  أن  الــرضوري  مــن  لــذا  نفًعــا.  يجــدي  ال  شــخص  بأنــه  ويتصــّور 

النظــر  وإعــادة  معنوياتــه  تدعيــم  ويف  الطفــل  توجيــه  يف  فّعــاالً  دوًرا  والكبــار 

1- تشمل هذه املرحلة الطفولة الثالثة أو مرحلة الكمون عند فرويد، ومتتّد من عمر 7-11 سنة. 
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يف وســائله واســرتاتيجياته. كثــري مــن األطفــال قــد أصبحــوا مضطربــني، كــام يذكــر إريكســون، 

ألن الحيــاة العائليّــة مل تحّرضهــم للحيــاة املدرســيّة، وألن املدرســة مل تأخــذ يف االعتبــار وعــود 

املراحــل الســابقة. هنــاك خطــر آخــر يظهــر يف املدرســة عندمــا يشــعر الطفــل بأنــه يختلــف 

عــن رفاقــه مــن حيــث الديــن واللون(العــرق) واملســتوى االجتامعــي واالقتصــادي( الفــروق 

ــا يف معانــاة هــذا الواقــع بــدالً مــن الرتكيــز عــىل االجتهــاد والجــّد  الطبقيــة)، فيبقــى غارقً

والعمــل لتحقيــق النجــاح. وإذا انطــوى الطفــل عــىل ذاتــه ورفــض القيــام بأعــامل ال تدخــل 

يف حقــل مامرســته أو خربتــه، فإنــه يوشــك أن يخــرس مهــارات جديــدة، ويصبــح عبــًدا لعمــل 

محــدود يف مــا بعــد.

الُهويـّـة ضــد غموض الــدور Identity Versus Role  Confusion (12-18 ســنة): إن الطفولة - 

ــن املهــارات  ــة عــىل عــامل األشــياء وبتكوي ــي تتّصــف باالجتهــاد وبالعالقــة املنصبّ ــة الت الثالث

املختلفــة، تتوقّــف اآلن لتأخــذ مكانهــا مرحلــة جديــدة هــي مرحلــة البلــوغ واملراهقــة.

أمــا املســألة املهّمــة املطروحــة يف هــذه املرحلــة فهــي بنــاء الُهويـّـة: أي َمــن أنــا وَمن ســأكون؟ - 

مــا هــو دوري يف املجتمــع، ومــا هــي املهنــة التــي ســأختارها؟ هــل ســأكون إنســانًا مقبــوالً 

ــرون إّيل  ــار، وينظ ــم الكب ــن فيه ــرون مب ــرتف يب اآلخ ــل يع ــالً؟ ه ــا وفاش ــا أم مكروًه وناجًح

ــة؟ وهــل يقّدمــون يل الربهــان عــىل وعــد محســوس باملســتقبل؟ نظــرة إيجابيّ

إن املراهــق الــذي يتعــرّض لتحــّوالت جســديّة وفيزيولوجيّــة رسيعــة يشــعر بالضيــاع 

الهويّــة والخيــار املهنــي. ويف حالــة الغمــوض هــذه،  القــدرة عــىل تحديــد  وبعــدم 

نــراه يتمــرّد ويخــوض معركتــه ضــد الكبــار الذيــن ليســوا بالفعــل أعــداًء لــه (رّدة 

الــذات ويصبــح املراهــق أكــرث قــدرة  فعــل دفاعيــة). ثــم تدريجيًــا، تتبلــور رؤيــة 

النهائيّــة هويتــه  يبنــي  أن  يحــاول  خاللــه  مــن  الــذي  األعــىل  َمثَلــه  تحديــد  عــىل 
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 ( عامل القيم، االلتزام األخالقي واإليديولوجي ...)

يكمــن خطــر هــذه املرحلــة يف غمــوض الهويـّـة. فقــد يقــول املراهــق يف نفســه: ال أســتطيع 

أن أواجــه الحيــاة، إننــي ضائــع، ال أعــرف مــاذا أريــد وكيــف أتّجــه؟ وإذا ســيطر هــذا الشــعور 

عــىل املراهــق، فإنــه يــؤّدي يف الحــاالت القصــوى إىل الجنــوح أو الُعصــاب أو الُذهــان. أمــا إذا 

كان منــّو الهويّــة صحيًحــا، فــإن الشــعور بالقيمــة الذاتيّــة يــربز مــن خــالل التجــارب اإليجابيّــة 

العديــدة التــي تأخــذ بُعديهــا االجتامعــي والثقــايف. يف أثنــاء ذلــك، تتوّضــح الرؤيــة أمــام املراهــق 

ويــزداد يقينــه بأنــه يتّجــه أكــرث فأكــرث نحــو هــدف واضــح ودور محــّدد ســوف يقــوم بــه. مــن 

املمكــن أن يتعــرّض هــذا الشــعور باليقــني للتشــّوش يف بعــض األحيــان، لكّنــه ال يلبــث أن يعــاود 

ســريه الطبيعــي ويســلك الطريــق الواضــح. غــري أن هــذا االتجــاه ال يخلــو مــن العقبات بالنســبة 

ــة الســلبيّة  ــة ســليمة ومل يتمتّعــوا بالثقــة واألمــان. وهــذه الخلفيّ ــن مل يعيشــوا طفول إىل الذي

تعــود مــن جديــد لتظهــر يف طــور املراهقــة حيــث التحــوّالت الفيزيولوجيّــة واالجتامعيّــة. وإذا 

كانــت الظــروف االجتامعيّــة مالمئــة، فــإن املراهــق قــد يســتطيع تخطّي املشــكلة ليتّجــه إىل بناء 

ذاتــه. إن ضيــاع الهويـّـة، أي فقــدان معنــى االســتمراريّة والحيــاة، يعــرّض الفــرد لرصاعــات مؤملــة 

واضطرابــات مختلفــة. ولــيك يقــوم املراهــق بتوحيــد ذاتــه الغامضة واملبعــرثة، فإننا نــراه يتامهى 

مــع أبطــال العصابــات إىل درجــة تغيــب معهــا هويّــة الذات(الجنــوح). يف هــذه الحالــة، يلجــأ 

املراهقــون إىل عمليــة عــزل لــكل مــا هــو مختلــف عنهــم.

اإللفــة مقابــل العزلــة Intimacy Versus Isolation  (18-24 ســنة): بعــد أن تنتهــي معركــة - 

بنــاء الــذات، تبــدأ مرحلــة جديــدة هــي األلفــة، أي بنــاء العالقــة الحميمــة مــع أبنــاء الجنــس 

نفســه ومــع الجنــس اآلخــر مــن خــالل الصداقــة الحميمــة والحــب وقــوة املشــاعر الذاتيّــة. 

وهــذه األلفــة تحــّرض الشــاب يك يصبــح الحّقــا زوًجــا أو أبـًـا وكذلــك الفتــاة يك تصبــح زوجــة 

وأماً.

العزلــة نحــو  يتجــه  قــد  فإنــه  والصداقــة،  األلفــة  بلــوغ  يف  املراهــق  أخفــق  وإذا 
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 والشعور بالفراغ النفيس واالكتئاب...                                                             

ــة الحميمــة -  ــود Generativity Versus Stagnation (25 - 45 ): إن العالق ــال ضــد الرّك ــاء األجي بن

بــني الزوجــني يجــب أن ال تتوقــف عنــد حــدود املتعــة الجنســية بــل تتعــدى ذلــك إىل بنــاء 

األجيــال أي تربيــة األطفــال ورعايتهــم مــع تحمــل هــذه املســؤولية بصــورة كاملــة. املهــّم أن 

يــدرك األهــل أن مــا يفعلونــه ليــس ألجلهــم، إمنــا ألجــل املجتمــع والوطــن.

ــإن  ــال، ف ــة األطف ــاء وتربي ــب والعط ــة الح ــالل عملي ــن خ ــذايت م ــاء ال ــل اإلغن إذا مل يحص

ــات  ــالل الرصاع ــن خ ــي م ــيس والروح ــر النف ــان للفق ــوراء ويتعرض ــودان إىل ال ــني يع الزوج

ــة. ــود واألناني ــامل الرك ــالن إىل ع ــذا يدخ ــة. وهك التافه

ــأس Ego Integrity Versus Despair (45 ســنة - فــام -  ــّذات ضــد اإلحســاس بالي تكامــل ال

فــوق ): إن الشــخص الــذي يحقــق النجــاح يف املراحــل الســابقة يقطــف اآلن مثــار هــذا النمّو. 

ومل يجــد إيركســون أفضــل مــن مصطلــح ” تكامــل الــذات ” للداللــة عــىل هــذا اإلنجــاز. إنــه 

الحــب فــوق الرنجــيس، إنــه عطــاء الــذات لألبنــاء الــذي يشــّكل قّمــة النضــج يف الشــخصية.

إن اإلخفــاق يف تحقيــق هــذه املرحلــة يعنــي الخســارة املؤملــة لنمــّو الــذات وتكاملهــا. ويظهر 

ــل  ــاة. فالتكام ــاط وتفاهــة الحي ــأس واإلحب ــاق مــن خــالل شــعور الشــخص بالي هــذا اإلخف

ميكــن تحقيقــه وتعزيــزه عندمــا يقــّدم املجتمــع ألبنائــه الدعــم الــالزم وعندمــا يكــون معنــى 

الحيــاة واضًحــا.

:1(Kohlberg ) 4 ـ النمّو األخالقي عند كولربج

ومــن  وتصاعــدي  متــدّرج  بشــكل  األخالقــي  النمــّو  يســري  كولــربج  بحســب   

1-  لورنس كولبريج (Lawrence Kohlberg 1987-1927) عامل نفس أمرييك حائز دكتوراه يف علم النفس من جامعة 

شيكاغو وقد تركزت أبحاثه عىل النمّو األخالقي. قام بالتدريس يف جامعات شيكاغو، بيل وهارفرد، وقد أنهى حياته 

عام 1987 بسبب اآلالم النفسية التي كان يعانيها.
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مرحلــة إىل أخــرى. ومــن املتوقّــع أن يتقــّدم الطفــل يف مجــال الســلوك األخالقــي كلــام كــرب ومنــا. 

ــًدا املســتوى األخــري مــن النمــّو األخالقــي. يف  غــري أن بعــض املراهقــني والراشــدين ال يبلغــون أب

ــد  ــم عــىل التقالي ــريف القائ ــوغ املســتوى الُع ــون إىل بل ــة، معظــم املراهقــني يتوصل ــة املراهق بداي

واملعايــري اإلجتامعيّــة املختّصــة بجامعــة أو مبجتمــع محــّدد ( القيــم االجتامعيّــة والدينيّــة والحفاظ 

عــىل الُعــرف االجتامعــي).

ــبب  ــي بس ــي املنطق ــري األخالق ــون إىل التفك ــابعة ال يتوجه ــل الس ــا قب ــال م إن األطف  

ــون إىل  ــن يتوّصل ــدين الذي ــن الراش ــل م ــاك قالئ ــور). وهن ــني األم ــط ب ــة (الخل ــتمرار األنوي اس

ــات  ــى املجتمع ــذي يتخطّ ــتوى ال ــذا املس ــي (20 %)، ه ــّو األخالق ــن النم ــامي م ــتوى الس املس

والعدالــة. اإلنســانيّة  األخــالق  بإتجــاه  والتقاليــد 

يعــرض كولــربج يف كتابــه «تجــارب يف النمــّو األخالقــي»1 ثــالث مراحــل أساســية يف النمــّو األخالقــي، 

ولــكل مرحلة مســتويات:

املرحلــة األوىل: األخالقيــة مــا قبــل الُعرفيــة (Pre-conventional): تتّصــف بالخضــوع  أ- 

للســلطة القامئــة مــع تجّنــب العقــاب وتبــادل املصالــح.

املســتوى األول: يقــوم عــىل الطاعــة للســلطة العليــا مــع الرغبــة يف تجّنــب العقــاب الجســدي. - 

ــا مــا تكــون قــرارات الشــخص قامئــة عــىل املبــدأ اآليت: «القــوة هــي الحــق، مــن ميــِش  وغالبً

معهــا يكســب».

املســتوى الثــاين: هــو تبــادل املصالــح القائــم عــىل املبــدأ «حــك يل ظهــري أحــّك لــك ظهــرك». - 

ــا  ــه األخالقــي هن فاملصلحــة الشــخصيّة هــي رقــم واحــد يف اهتاممــات الشــخص. إن التوّج

يقــوم عــىل املنفعــة املاديّــة. وهــذا املبــدأ يفــّرس فســاد الســلوك األخالقــي الــذي يتجــّىل يف 

عمليــات النصــب واالختــالس املــايل والغــش يف السياســة واالمتحانــات واالنتخابــات وإيــذاء 

اآلخريــن.

هـــذهب.  تتّصـــف   :(Conventional) الُعرفيّـــة  األخالقيّـــة  الثانيـــة:  املرحلـــة 

1 - Kohlberg, L. (1981).  Essays on Moral Development.                                           



66

ــق  ــة وفـ ــن أو األكرثيـ ــة اآلخريـ ــاع لرغبـ ــي واالنصيـ ــرف االجتامعـ ــاة الُعـ ــة مبراعـ  املرحلـ

ــع. ــائدة يف املجتمـ ــم السـ ــني والقيـ القوانـ

ــكام -  ــوء األح ــرصّف يف ض ــا يت ــخص هن ــي. فالش ــق االجتامع ــي التطاب ــتوى األول: ويعن املس

ــة القامئــة يف املجتمــع. يعتقــد الشــخص يف هــذا املســتوى بأنــه ال  ــة والدينيّ والقيــم األخالقيّ

ــام كان الســبب. ــرسق مه يجــوز أن ي

املســتوى الثــاين: يتعلّــق مبســتوى الوعــي للنظــام االجتامعــي ومــا فيــه مــن أنظمــة وقوانــني - 

تســمح بحــّل بعــض املشــكالت واالنحرافــات مثــل قانــون الجــزاء والعقــاب يف حــال الرسقــة 

ــد األمــن االجتامعــي واالســتقرار  ــني تســاعد عــىل توطي والجرميــة ومــا شــابه. وهــذه القوان

وتجعــل املواطنــني سواســية أمــام القانــون.

ــة  ــذه املرحل ــل ه ــة (Post conventional) : متثّ ــد الُعرفيّ ــا بع ــة م ــة: األخالقي ــة الثالث ج. املرحل

أعــىل مســتوى يف النمــّو األخالقــي بحيــث يتــرصّف الشــخص وفًقــا للدســتور والقيــم اإلنســانية 

كالعدالــة وحقــوق اإلنســان وكرامتــه.

ــود -  ــادىء والبن ــالن املب ــن إع ــذي يتضّم ــالد ال ــتور الب ــر دس ــل يف جوه ــتوى األول: يتمثّ املس

ــري  ــة التفك ــان يف حري ــوق اإلنس ــن حق ــة، وتضم ــيّة واالجتامعيّ ــاة السياس ــم الحي ــي تنظّ الت

ــر هنــا إىل الدســتور عــىل أنــه تعبــري عــن  واملعتقــد وتكافــؤ الفــرص بــني املواطنــني. إذ يُنظَ

نظــام الحكــم.

ــة كقيمــة إنســانيّة رائعــة والتــي قــد ال -  ــة االجتامعيّ املســتوى الثــاين: يعنــي مبــادىء العدال

تكــون مكتوبــة يف النــص بقــدر مــا هــي مامرســة املبــادىء والقيــم املشــرتكة. ولكــّن املســتوى 

ــة واملســاواة  ــة والعدال ــم املجــرّدة كالحري ــاب القي ــة يدخــل يف ب ــة الثالث ــن املرحل ــاين م الث

وحقــوق اإلنســان وكرامتــه وهــي قيــم إنســانية ممتــازة.

ولكــن  األفــراد.  بــني  املتبــادل  االحــرتام  بلــوغ  النهايــة  يف  يعنــي  األخالقــي  النمــّو  إن 

الشــعور  يكتســب  أن  املســتوى  هــذا  إىل  الحًقــا  يصــل  أن  قبــل  الطفــل  عــىل  يتوجــب 
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بالواجــب األخالقــي، وبــدون هــذا الشــعور، لــن يتشــّكل لديــه جوهــر النمــّو األخالقــي. ويســتدعي 

ــرتام.  ــزم) واالح ــة (الح ــب، الهيب ــاعر: الح ــة مش ــني ثالث ــة ب ــي التوليف ــب األخالق ــعور بالواج الش

وهــذه املبــادىء مهّمــة وأساســيّة يف التنشــئة األخالقيّــة لألطفــال أكان ذلــك يف البيــت أو املدرســة.1 

1- يعقوب، غسان، دمعة، ليىل.(2015). املعجم املوسوعي يف علم النفس. 
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خامتة

ــم  ــي يف الجس ــم الوظيف ــي التنظي ــذي يعن ــّو ال ــوم النم ــل مفه ــذا الفص ــا يف ه عالجن

والشــخصيّة والســلوك، ألن الغايــة هــي بلــوغ النمــّو الســوّي وتعزيــز عوامــل الحاميــة والحــّد مــن 

عوامــل املخاطــرة.

ــن ينتــرصون عــىل  ــال الذي ــد األطف ــة عن ــا موضــوع املرونيّ ــّو، طرحن ــة النم ولإلضــاءة عــىل أهمي

ظروفهــم الصعبــة. وهــذا االنتصــار يتحّقــق إذا كان الطفــل عــىل عالقــة طيّبــة مــع أحــد األبويــن 

عــىل األقــل أو مــع مــن يحــّل مكانهــام. لقــد تبــنّي أيًضــا أن دور املعلّــم مهــّم للغايــة يف مســاعدة 

ــة بعوامــل الحاميــة وتكلمنــا عــىل املخــارج  ــب عــىل مشــكالته. لــذا، ربطنــا املرونيّ الطفــل للتغلّ

الســعيدة عنــد األطفــال- األبطــال الذيــن اســتطاعوا أن يحّولــوا األمل والفقــر واملأســاة إىل حكايــة 

جميلــة ورائعــة ويخرجــوا مــن الضغــوط منترصيــن.

تناولنــا أيًضــا يف هــذا الفصــل أهــّم نظريات النمــّو التي تدخــل يف صميم بحثنــا: األمنوذج 

البيوإيكولوجــي الــذي يبــدو فيــه النمــّو كعمليــة مســتمرة مــن التغــريات الحاصلــة بفضــل التفاعل 

الديناميــيك بــني خصائــص الفــرد والبيئــات املختلفــة التــي تدخــل يف مجالــه الحيــوي وتؤثــر فيــه. 

ثــم جــاءت نظريــة فرويــد التــي تعطــي أهميــة كــربى لــدور الغرائــز والدوافــع يف تحريــك الســلوك 

الــذي قــد يتجــه نحــو الســواء أو الالســواء. فالرصاع بــني حاجات األنــا وضغــوط األنا األعــىل( العليا) 

قــد يــؤّدي إىل ظهــور االضطرابــات الُعصابيّــة  ( مثــال القلــق والهســترييا واالكتئــاب الــخ...). ومــن
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ــا للتعامــل مــع  ــد وســائل الدفــاع النفســيّة التــي تلجــأ إليهــا األن ــة فروي ــة يف نظري األركان املهّم

ــة، جــاء الســلوك ســويّا. ــة إيجابي ــام كانــت الوســيلة الدفاعيّ ــق. إذ كل ضغــوط القل

ــى  ــوالدة وحت ــذ ال ــّو النفــيس ـ االجتامعــي من ــج مظاهــر النم ــد عال ــا إيركســون فق أم

ســن الشــيخوخة، وحــدّد مثــاين مراحــل بحيــث تظهــر يف كل مرحلــة إمكانــات جديــدة يف مســار 

النمــّو( الثقــة األساســيّة، االســتقالليّة، املبــادرة، العمــل واالجتهــاد، بنــاء الهويـّـة، األلفــة، اإلنتاجيّــة، 

تكامــل الــذات).

يف مــا يتعلـّـق بالنمــّو األخالقــي يف نظريــة كولبــريج، تبــنّي وجــود ثــالث مراحــل: مــا قبــل 

العــريف    ( الخضــوع للســلطة والتعامــل معهــا عــىل أســاس املصلحــة الشــخصيّة)، العــريف ( االلتــزام 

باألعــراف والقوانــني) ثــم مــا بعــد العــريف ( االلتــزام بالقيــم واملبــادىء اإلنســانيّة).

نعتقــد أن هــذا الفصــل مهــّم ومفيــد للقــارىء وكذلــك لألهــل واملعلمــني، ألنــه يقــّدم 

فكــرة واضحــة عــن اإلمكانــات التــي ميكــن توفريهــا والعمــل عليهــا مــن أجــل مســاعدة األطفــال 

الالجئــني بصــورة عامــة واألطفــال الفلســطينيني بصــورة خاصــة لتحقيــق بعــض متطلّبــات النمــّو 

ويف طليعتهــا املرونيّــة التــي نعتربهــا البــاب امللــويك الــذي يوصلنــا إىل نــور الرجــاء وإنتصــار الــذات.
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الفصل الثاين

االضطرابات النفسية والسلوكيّة عند األطفال

متهيد

أ ـ مفهوم اإلضطراب النفيس والسلويك عند األطفال

ب ـ أسباب االضطرابات النفسية أو السلوكية

ج-   أنواع االضطرابات

أوالً- السلوك املرتبط بعدم األمان

قلق االنفصال- 

الخجل- 

االكتئاب- 

تدينَّ تقدير الذات- 

ثانيًا- املشكالت العالئقيّة

العزلة االجتامعيّة أو االنطواء- 

العدوانيّة- 

الغضب- 
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ثالثًا- السلوكيات غري الناضجة

نقص االنتباه.- 

ضعف االنتباه وكرثة الحركة.- 

رابًعا- السلوكيات املضادة للمجتمع

الرسقة- 

خامتة
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االضطرابات النفسية والسلوكيّة عند األطفال

ــي متــأل  ــاك بعــض الحاجــات األساســيّة الت «هن

كيــان اإلنســان. وهــذه الحاجــات نحرصهــا 

يف العيــش الكريــم والحــب والتعلّــم واألثــر 

الطيّــب يف الحيــاة»

Stephan Covey

متهيد 

إن موضــوع الّدراســة الحاليّــة هــو اإلضطرابــات االنفعاليّــة والســلوكية التــي يعــاين منهــا 

ــا  ــات ودراســة أعراضه ــرّف إىل هــذه االضطراب ــن التع ــا م ــّد لن ــذا، ال ب ــال الفلســطينيون. ل األطف

ــة. وأســبابها حتــى ميكننــا تفســري النتائــج امليدانيّ

يتعــرض األطفــال لالضطرابــات االنفعاليــة والســلوكيّة يف مجــرى حياتهــم ومراحــل 

منّوهــم. البعــض منهــا يكــون طبيعيًــا ويرتبــط بأزمــات النمــّو، والبعــض اآلخــر قــد يســتمر ويؤثـّـر 

ــتقبلهم. ــدرايس ومس ــم ال ــال ويف تحصيله ــلبًا يف األطف س

مفهوم االضطراب النفيس والسلويك عند األطفالأ- 

يقصــد بالطفــل املضطــرب إنفعاليٍّــا أو ســلوكيٍّا ذاك الطفــل الــذي ال يســتطيع أن يقيــم 

عالقــات إجتامعيــة ســليمة وفّعالــة مــع أقرانــه، وأن يكــون ســلوكه متوافًقــا مــع متطلّبــات النمــّو 

الّســوي.
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ــوي  ــري الس ــان غ ــوي واإلنس ــان الس ــني اإلنس ــرق ب ــد”S.Freud”1 أن الف ــد فروي ويعتق

يكمــن يف شــّدة النــزوات والرصاعــات وآليّــات الدفــاع النفســيّة التــي تكــون غالبًا ســلبيّة ومســتمرة 

عنــد الفــرد غــري الســوّي.

ويتّخــذ االضطــراب أعراًضــا متعــّددة، إذ يتّصــف ســلوك الطفــل املضطــرب بصفــات دالّة. 

فقــد يغلــب عليــه العــدوان والتمــرّد ضــد ممثــيل الســلطة كاألهــل واملدرســني، وقــد يعــزف عــن 

مخالطــة زمالئــه إذا كان مكتئبًــا، وقــد يصــاب بقلّــة االنتبــاه وكــرثة الحركــة. كــام قــد يكــون ســهل 

االســتثارة، فيثــور برسعــة عــىل مــن حولــه، وأحيانـًـا تنتابــه نوبــات مــن البــكاء أو الغضــب يحطـّـم 

ــديدة، والشــعور  ــك بالحساســيّة الّش ــل ذل ــه. وقــد يتّصــف ســلوكه مقاب ــا األشــياء التــي حول فيه

بالخجــل واالرتبــاك يف املواقــف االجتامعيــة، ويفقــد ثقتــه باآلخريــن، ويتوقّــع الفشــل يف أعاملــه. 

وهــذه املــؤّرشات املذكــورة تتناقــض مــع مبــادىء الّصحــة النفســيّة وخصائــص النمــّو الســوّي.

ــا يكــون عاجــزًا عــن تكويــن صــورة إيجابيــة  ــا إنفعاليً إن الطفــل الــذي يعــاين اضطرابً  

ــل الــذي نشــأ يف بيئــة فقــرية ومل يُشــبع  عــن نفســه وعالقــة ســليمة مــع اآلخريــن. كذلــك الطّف

ــبق  ــه مل يس ــخصيته، ألن ــلياًم يف ش ــًوا س ــق من ــن أن يحّق ــز ع ــة يعج ــب والحامي ــه إىل الح حاجات

ــه،  ــد مــن أبوي ــة والتهدي ــى الــرضب واإلهان ــذي يتلّق ــه. والطفــل ال ــه أن شــعر بحــّب األهــل ل ل

قــد ينحــرف ســلوكه، وســوف يــرى العــامل مبنظــار أســود. وهــذا كلــه ينعكــس ســلبًا عــىل ســلوكه 

ــن. ــع اآلخري ــه م ــته وعالقت ودراس

ينبغــي أن ال نقلّــل مــن أهميــة اضطرابــات األطفــال، وأن ال نهملهــا، خصوًصــا إذا إتصفــت 

هــذه اإلضطرابــات بالتكــرار. إذ أّن التغــايض عنهــا ســوف يــؤّدي إىل تفاقمهــا بحيث يُصبــح من الصعب 

الحًقــا التغلــب عليهــا. وحــرّي بالكبــار أن مييّــزوا بــني مــا هــو اضطــراب خفيــف يف حيــاة الطفــل، وبــني 

مــا هــو اضطــراب خطــر يســتدعي العــالج.

1- Freud, S. (1922,2001). Introduction à  la psychanalyse. p.247.
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عــرّف كوفــامن 1(Kauffman 1977) األطفــال املضطربــني ســلوكيٍّا بأنّهــم أولئــك الذيــن 

ــا، وغــري ُمرضيــة لهــم شــخصيٍّا، وذلــك بشــكل  يســتجيبون لبيئتهــم بطريقــة غــري مقبولــة اجتامعيٍّ

واضــح ومتكــّرر.

ويــرى «كابلــن» و»ســادوك» 2 (Kaplan and Sadock)  أن القلــق هــو املفهــوم املحوري 

ــل. ويف هــذا االتجــاه  ــد الطف ــة عن ــراض اإلكلينيكيّ ــم معظــم مســارات األع ــا إىل فه ــذي يقودن ال

تتعــرض لالضطرابــات عمليــات التفكــري وكذلــك الســلوك واالســتجابات الفيزيولوجيــة...

ــات  ــب الدراس ــلوك، وبحس ــات الّس ــار إضطراب ــول إنتش ــة ح ــرات ثابت ــد تقدي ال توج

ــذه  ــني. وه ــال واملراهق ــدى األطف ــني 5 - 15 % ل ــا ب ــراوح م ــارها ت ــبة إنتش ــإن نس ــة، ف املختلف

االضطرابــات قــد تكــون بدرجــة متوســطة أو شــديدة. أمــا إذا أخذنــا االضطرابــات البســيطة، فإنهــا 

ــري.  ــك بكث تصــل إىل أكــرث مــن ذل

 أسباب االضطرابات السلوكيّة:ب- 

ــك مــن خــالل  ــة، وذل ــات وراثيّ ــد تكــون أســباب االضطراب ــة: ق ــة والبيولوجيّ 1 ـ العوامــل الوراثيّ

مالحظــة إرتفــاع معــّدل حدوثهــا يف عســئائالت معيّنــة دون ســواها. فقــد ّدلــت بعــض 

البحــوث عــىل وجــود عالقــة بــني زيــادة أو إنخفــاض بعــض العنــارص والتفاعــالت الكيميائيّــة 

ــامء إىل أّن  ــل العل ــرى. وتوّص ــة أخ ــن جه ــة م ــات االنفعاليّ ــة واالضطراب ــن جه ــاغ م يف الدم

التغــرّيات الكيميائيّــة مــن شــأنها أن تخــّل بالتــوازن الدقيــق بــني الجهــاز العصبــي الّســمباوي 

ــمباوي.3  ــي الباراس ــاز العصب والجه

1 - Kauffman, James M. (2011). Characteristics of Emotional and Behavioral Disorders of 

Children and Youth. P. 50.

2 - Kaplan, H., Sadock, B. (1983, 2009). Comprehensive Textbook of Psychiatry.  P. 1746.                                

3- يحيى خولة أحمد. االضطرابات الّسلوكيّة واالنفعالية. ص. 32.
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2 ـ  العوامــل األرسيـّـة: تلعــب العالقــات األرسيـّـة دوًرا بالــغ األهميّــة يف تشــكيل شــخصيّة الطفــل 

وســلوكه. فــاألرسة املتامســكة والحاضنــة تعــّزز عوامــل الحاميــة لــدى األطفــال، بعكــس األرسة 

التــي يكــرث فيهــا الشــجار والعنــف والتــي تدفــع األبنــاء إىل االضطرابــات النفســيّة والســلوكيّة.

3 ـ  العوامــل املدرســيّة: تعتــرب املدرســة املــكان املناســب لتعليــم األطفــال، وتزويدهــم باملهــارات 

ــودة  ــل: ج ــم مث ــايب للتعلّ ــاخ اإليج ــر املن ــة توفّ ــت املدرس ــإذا كان ــة. ف ــة واالجتامعيّ املعرفيّ

ــدة كاحــرتام الــذات واآلخريــن  التعليــم ومســاندة التالمــذة وتدريبهــم عــىل الســلوكيات الجيّ

واالنفتــاح واملســؤولية الــخ... فإنهــا تصبــح عامــالً قويـًـا يف درء األخطــار النفســيّة عــن الطفــل، 

ــم،  ــاض جــودة التعلي ــاخ الســيىء( إنخف ــة ذات املن ــا املدرس ــة. أم ــل الحامي ــده بعوام وتزوي

وعــدم إهتــامم املعلــم بالتالمــذة وســيطرة الفــوىض والعنــف يف ســلوك املعلمــني والتالمــذة) 

فــإن املدرســة تكــون يف هــذه الحالــة بيئــة ســيئة تزيــد مــن حــّدة مشــاكل األطفــال األرسيّــة 

وتدفعهــم إىل املزيــد مــن االضطرابــات والتعــرث الــدرايس.

 INSERM) 4 ـ العوامــل املعرفيــة: تشــري املؤسســة الوطنيــة للصحــة والبحــث الطبّــي يف باريــس

ــل املخاطــرة  ــن عوام ــل هــام م ــد الطف ــري عن ــة والتعب 2005) إىل أّن التعــرث يف اكتســاب اللغ

التــي تــؤّدي إىل اضطــراب الســلوك، ألن هــذا القصــور ال يســاعد الطفــل عــىل التعبــري الشــفوي 

الواضــح عــن مشــاعره أمــام اآلخريــن. وهــذا مــا يدفعــه إىل رّدات فعــل ســلبية غــري مقبولــة 

إجتامعيًــا. لــذا، يعتــرب الرســوب يف القــراءة والتعبــري الشــفوي مــن املــؤرشات الهامــة الضطــراب 

الســلوك.

مــن  لــألرسة  واالجتامعــي  االقتصــادي  املســتوى  تــديّن  يُعتــرب  األقتصاديّــة:  العوامــل  ـ   5

الســلوكيّة  التــي تزيــد مــن احتــامل تعــرّض األطفــال لالضطرابــات  الســلبيّة  العوامــل 

األطفــال  بإصابــة  تنبــىء  التــي  املتغــرّيات  أقــوى  مــن  يَُعــّد  فالفقــر  واالنفعاليّــة. 

باالضطرابــات الســلوكيّة. كــام أن ســوء الوضــع االجتامعــي يقلّــل مــن تقديــر الــذات
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 لدى الطفل، مام يسّهل حدوث االضطراب النفيس والسلويك لديه.1

ج- أنواع االضطرابات

كثــرية هــي االضطرابــات االنفعاليّــة والســلوكيّة عنــد األطفــال. وســنكتفي بالرتكيــز عــىل 

.Beck مــا يخــدم دراســتنا امليدانيّــة يف ضــوء نتائــج رائــز

Insecure Behavior أوالً: السلوك املرتبط بعدم األمان

يُطلــق هــذ املصطلــح عــىل األطفــال الذيــن تعوزهــم الثقــة بالنفــس، ويشــعرون 

بالخــوف والقلــق. ويشــمل هــذا النــوع مــن الســلوك حــاالت القلــق، وانخفــاض تقديــر الــذات، 

ــي. ــحاب االجتامع ــل واالنس ــد، والخج ــدة للنق ــيّة الزائ ــاب، والحساس واالكتئ

قــد يكــون القلــق إيجابيٍّــا بّنــاًء أو هّداًمــا ومعّوقـًـا للســلوك. والقلــق هــو خــوف غامــض 

يقــوم عــىل توقـّـع األســوأ. وهــذا التوقـّـع يبقــى ضمــن دائــرة الوهــم، وخــارج حلبــة الواقــع. وهــو 

شــعور املــرء بــاألمل النفــيس والتوتـّـر والهــّم والغــّم والخــوف مــن حــدوث مكــروه لــه.2

ويقــوم القلــق عــىل الشــعور بالضيــق، وانشــغال الفكــر، وترقـّـب الكارثــة، وعــدم االرتياح 

حيــال مشــكلة متوقّعــة أو وشــيكة الوقوع.

إن علــامء النفــس ينظــرون إىل القلــق عــىل أنّــه عــدّو مــؤذ ألنــه يســلب الفــرد الراحــة 

والّســعادة ويرمــي بــه يف أحضــان الهمــوم الّدامئــة واآلالم الجســديّة املختلفــة.

اضطـــراب  يُعـــّد   :Separation Anxiety Disorder (SAD) االنفصـــال:  قلـــق 

1 - Henninger,w, et al. (2014). Poverty, Caregiver Depression and Stress as Predictors of 

Children`s Externalizing Behaviors. J. of Child and Family, Vol 19, P. 467-479.

 2- يعقوب، غسان. كيف نتغلب عىل القلق والخوف. ص: 62.
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ــان  ــل بعــدم األم ــث يشــعر الطف ــال، حي ــد األطف ــائعة عن ــات الّش ــق االنفصــال مــن االضطراب قل

ــوف  ــعور بالخ ــذا الش ــا. وه ــه عنه ــدان األم وانفصال ــامالً لفق ــاك إحت ــية وأّن هن ــة النفس والراح

يتعــّزز كلــام اشــتّد العنــف املنــزيل ضــد األم مــن جانــب األب. كــام أن غيــاب األم القــرسي عــن 

املنــزل وانفصالهــا عــن الطفــل وخصوًصــا خــالل الســنتني األوىل والثانيــة يعتــرب عامــالً رئيســيًا يف 

ــني 4 - 5 %. ــراوح نســبة إنتشــاره ب ــد الطفــل. وت ــق االنفصــال عن تشــكيل قل

أعراض قلق االنفصال

ــى ميكــن تشــخيص  ــة حت ــة مــن األعــراض اآلتي بحســب (DSM-V-2013)، يجــب أن تظهــر ثالث

اإلضطــراب املذكــور بــرشط أن يــدوم اإلضطــراب شــهرًا كامــالً عــىل األقــل بشــكل مســتمر:

الشــعور بضيــق شــديد يتكــرر يف وضعيــات االبتعــاد عــن املنــزل أو اإلنفصــال عــن الشــخص - 

املحبــوب...

ــق بخوفــه مــن فقــدان الشــخص املحبــوب -  ــدى الطفــل يتعلّ ــم ل ــال شــديد ودائ إنشــغال ب

ــاة... ــة، وف ــة، مــرض، جــراح، كارث ــه بســبب مصيب ــه عن وإنفصال

خــوف شــديد ومســتمر مــن أن حدثـًـا مشــؤوًما ســوف يفصــل الطفــل عــن الشــخص املحبوب - 

(خطــف، ضيــاع، حادث مــرور...).

رفــض الذهــاب إىل املدرســة أو إىل مــكان آخــر بســبب الخــوف مــن االنفصــال واالبتعــاد عــن - 

لبيت. ا

خوف شديد لدى الطفل من البقاء مبفرده يف املنزل.- 

رفــض الذهــاب إىل النــوم مــن دون أن يكــون الشــخص املحبــوب بقربــه، كذلــك رفــض النــوم - 

خــارج املنــزل.

كوابيس ليليّة متكّررة يكون محورها اإلنفصال.- 

 -
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شــكاوى جســدية متكــّررة ( أوجــاع الــرأس، البطــن، تقيــؤ، غثيــان. هــذه األعــراض تحــدث - 

ــل لحــدوث االنفصــال). بعــد االنفصــال  أو مــن بــاب التخيّ

أسباب القلق1:

هناك عدد من العوامل التي تؤّدي إىل القلق أو متّهد له.

1 ـ فقــدان الشــعور باألمــن: ميثـّـل عــدم الشــعور الداخــيل بالطأمنينــة ســببًا رئيســيًا للقلــق. ومــن 

أهــم العوامــل التــي تــؤّدي إىل فقــدان هــذا الشــعور نذكــر:

عــدم االســتقرار العائــيل بســبب الضيــق املــادي والشــجار الدائــم بــني الزوجــني والقســوة - 

يف التعامــل مــع األبنــاء.

الكــامل الزائــد Perfectionism :حيــث يتوقـّـع األهــل مــن الطفــل أكــرث مــام يقــدر عليــه. - 

وهــذا األمــر يشــعره بالتقصــري والعجــز والقلــق.

اإلهــامل Neglect حيــث أن إهــامل األهــل للطفــل أو التســاهل الزائــد معــه إىل درجــة - 

الالمبــاالة يدفعانــه إىل الشــعور بالضيــاع وعــدم األمــان.

ــن -  ــة م ــه إىل حال ــؤّدي ب ــد ي ــل ق ــب األه ــن جان ــل م ــد للطف ــد Criticism : الزائ النق

االضطــراب والتوتّــر ويشــعره بالشــك يف ذاتــه. 

2 ـ الشــعور بالذنــب Guilt: يشــعر الطفــل بالقلــق الّشــديد عندمــا يعتقــد أنـّـه تــرصّف عــىل نحــو 

ّيسء. وتــزداد املشــكلة تعقيــًدا عندمــا يتكــّون لــدى الطفــل إحســاس عــام بأنــه ال يتــرصّف 

ــث  ــة الطفــل بحي بالطريقــة الصحيحــة. وهــذا يعــود إىل أســلوب األهــل الخاطــىء يف تربي

يوبخونــه باســتمرار، ويرضبونــه ألتفــه األســباب.

3 ـ تاريــخ األرسة Family History: إن القلــق واالكتئــاب يعــودان يف كثــري مــن األحيــان إىل جــو 

ــد  ــة تلعــب دوًرا حاســاًم يف تشــكيل الســلوك وطريقــة التفكــري عن األرسة. فالتنشــئة العائلي

األبنــاء.

1- شيفر، شارلز، ميلامن، هوارد. مشكالت األطفال واملراهقني. ص. 116.
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ــم  ــض التوائ ــىل بع ــا ع ــامء البيولوجي ــا عل ــام به ــي ق ــات1 الت ــض الدراس ــرت بع أظه

ــل  ــال يصــل إىل 80 % مقاب ــّو األطف ــة يف من ــري الوراث ــري املتســاوية أن تأث املتســاوية وغ

20 %  للبيئــة، بينــام يعتقــد علــامء االجتــامع وعلــامء النفــس أن التأثــري متبــادل بــني 

ــة. ــة و50 % للبيئ ــون 50 % للوراث ــم يعط ــة وه ــات والبيئ الجين

4 ـ اإلحبــاط الشــديد Excessive Frustration: يــؤّدي اإلحبــاط الزائــد إىل مشــاعر القلــق 

والغضــب، حيــث ال يتمكــن الطفــل يف كثــري مــن الحــاالت مــن التعبــري عــن غضبــه بســبب 

ــددة: ــي متع ــاط فه ــباب اإلحب ــا أس ــه. أم ــوط املفروضــة علي الضغ

شعور الطفل بعدم القدرة عىل تحقيق حاجاته.- 

شعوره بأنه ال يؤّدي عمله بشكل جيّد يف املدرسة.- 

شــعوره بعــدم الرضــا عــن عالقتــه مــع أصدقائــه أو إخوانــه. فالطفــل الــذي يعــاين القلــق - 

املزمــن يصبــح القلــق عــادة لديــه. وبــدالً مــن أن يفعــل شــيئًا حيــال املشــكلة، فهو يســتمر 

يف التفكــري فيهــا، فيــزداد شــعوره بالتوتــر والقلــق واليــأس.2

بالنســبة للعــالج: يجــب إجــراء تقييــم طبــي نفــيس للطفــل للوصــول إىل تشــخيص متكامــل. إذ 

ــة نذكــر: ــة. ومــن التقنيــات العالجيّ ــة العالجيّ بــدون ذلــك ال ميكــن وضــع الخطّ

العــالج الســلويك أو املعــريف ( برنامــج املكافــآت، تصويــب املعتقــدات الخاطئــة، التشــجيع - 

ورفــع مســتوى تقديــر الــذات والثقــة بالنفــس ...)

العالج باللعب (Play Therapy) الذي يسمح للطفل بالتعبري عن مخاوفه ومشاعره.- 

1- Ridley, Matt. (2003). Nature Via Nurture:Genes, Experiences and what makes us Human. 

 2- مكمهون، غالديان. ال قلق بعد اليوم. ص. 23.
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التنســيق مــع األهــل لتوفــري بيئــة ســليمة ( تبديــل أســلوب الرتبيّــة وحســن التعامــل مــع - 

الطفــل).

بعض العقاقري التي يصفها الطبيب ملّدة قصرية.- 

Shyness ـ الخجل

يتّصــف الخجــل بامليــل إىل الشــعور بالضيــق والتوتـّـر واالرتبــاك يف املواقــف االجتامعيّــة 

ــاء . فالطفــل الخجــول ال يشــارك رفاقــه يف اللعــب واألنشــطة املختلفــة، فهــو  ويف مواجهــة الغرب

يفّضــل أن يتجّنــب التواصــل مــع اآلخريــن، ويبتعــد عــن كل شــخص يوّجــه إليــه اللــوم أو النقــد. 

فالخجــل الشــديد يعرقــل عمليــة التفاعــل االجتامعــي ويُحــرم الطفــل مــن التعبــري الشــفوي عــن 

الــذات.

أعراض الخجل:

يرتافق الخجل مع أعراض متعّددة منها:

األعــراض الّســلوكيّة: حيــث يتجّنــب الطفــل التواصــل البــرصي، ويتكلــم بصــوت منخفــض، . 1

وال يقــوم باملبــادرة ويفضــل االنســحاب االجتامعــي. لــذا نالحــظ لديــه االســتعامل املفــرط 

لإلنرتنــت.       

ــّم، . 2 ــاف الف ــرّق واالرتجــاف، جف ــّب، التع ــات القل ــّدل دقّ ــادة مع ــة: زي ــراض فيزيولوجيّ أع

ــذات أمــام املوقــف  ــان، الخــوف مــن فقــدان الســيطرة عــىل ال ــدوار أو الغثي الشــعور بال

املحــرج.

أعــراض معرفيّــة: خــوف الطفــل مــن التقويــم الّســلبي لــه، واعتقــاده بأنــه ضعيــف وغــري . 3

مرغــوب فيــه.

ــق . 4 ــاب والقل ــدة، االكتئ ــعور بالوح ــذات، الش ــر ال ــديّن تقدي ــاك، ت ــة: االرتب ــراض انفعاليّ أع

ــان. وعــدم األم
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أسباب الخجل

هناك مجموعة من العوامل التي ميكن أن تنّمي الشعور بالخجل.   

الشــعور بعــدم األمــان: تعتــرب الحاجــة إىل األمــن مــن الحاجــات األساســيّة لــكل طفــل. ولــيك . 1

يتحّقــق هــذا األمــن، فهــو يحتــاج إىل الشــعور بــأن هنــاك مــن يهتــّم بــه ويحميــه، ويحّقــق 

لــه الطأمنينــة مــن خــالل التعلــّق اآلمــن مــع األم (Secure Attachment). وإذا مل تتحّقــق 

هــذه الحاجــة، فــإن الطفــل يشــعر بالشــك والخجــل وال يثــق بنفســه أو يســتطيع التواصــل 

بنجــاح مــع اآلخريــن.

ــل . 2 ــاغ، مث ــق الدم ــض مناط ــز يف بع ــل يرتكّ ــي للخج ــاس البيولوج ــاس: إن األس ــزاج الحّس امل

ارتبــاط  لهــا  اللــوزة  أّن  ويبــدو   .(Amygdala) واللــوزة   (Hippocampus) الحصــني 

باالنفعــاالت، بينــام يلعــب الحصــني دوًرا مهــامٍّ يف عمليــة التعلّــم والدراســة.1

قــام ”Jerome Kagan“ مــع زمالئــه يف جامعــة هافــرد بأبحــاث عديــدة وطويلــة األمــد 

عــىل عــدد مــن األطفــال لدراســة مســألة الخجــل. تبــنّي أّن بعــض األطفــال يولــدون مبــزاج 

إنحســاري، مكبــوح  (Inhibited) أي خجــول، يف حــني يولــد باقــي األطفــال مبــزاج غــري مكبوح 

ــا يعــرض فيــه  (uninhibited) أو منفتــح عــىل الخــارج. ويف عــام 2010 نــرش ”Kagan“ كتابً

نتائــج خرباتــه وأبحاثــه2 محــاوالً أن يربــط املــزاج الخجــول بالعوامــل الجينيــة والبيولوجيــة 

ــع)  ــد املجتم ــة (تقالي ــة االجتامعي ــة والثقاف ــئة العائلي ــن التنش ــر دور كل م ــدون أن ينك ب

والوقــت والظــروف الطارئــة التــي قــد تســّهل أو تعرقــل عمليــة النمــّو.

1- Henderson, L.M. (1999).  Shyness. An Article for the Encyclopedia of Psychology, P. 3o.

2- Kagan, J. (2010). Temperament Thread: How Genes, Culture, Time and luck make us who 

we are. 
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يظهــر الخجــل عنــد الطفــل بحســب ”Kagan “ منــذ األشــهر األوىل بعــد الــوالدة، حيــث 

يــرّد الطفــل عــىل مثــريات البيئــة (مثــال الضجــة) بإســتجابات فيزيولوجيّــة وســلوكيّة شــديدة 

الحساســيّة. عــىل ســبيل املثــال، فهــو يــرضب برجليــه وتــزداد دقّــات قلبــه ويــرصخ بصــوت 

مرتفــع وملــدة أطــول مــن الطفــل العــادي، كــام أنــه يتوقـّـف عــن اللعــب ويختبــىء يف حضــن 

أمــه عندمــا يــرى شــخًصا غريبًــا قــد دخــل الغرفــة. ويفضــل هــذا الطفــل أن يلعــب مبفــرده 

أكــرث مــن اللعــب مــع أترابــه. لــذا يطلــق ”Kagan“ عــىل الطفــل الخجــول مصطلًحــا خاًصــا: 

 (Low Reactive) “ــكايس املنخفــض ــل ” االرت ــكايس املرتفــع“ (High Reactive) مقاب ”االرت

لغــري الخجــول.

ــارة الخجــل والشــعور . 3 الشــعور بالنقــص: بعــض العاهــات الجســديّة قــد تكــون ســببًا يف إث

بالنقــص، كــام أن أي تشــويه يف القامــة أو الوجــه يكــون تأثــريه ســلبيٍّا يف الشــخصيّة والســلوك. 

فاإلعاقــة الظّاهــرة التــي تجعــل بعــض األطفــال مختلفــني عــن غريهــم، قــد تجعلهم حّساســني 

ــم، أو  ــىل التعلّ ــدرة ع ــدم الق ــرى كع ــات األخ ــا اإلعاق ــن. أم ــون اآلخري ــث يتجّنب ا، بحي ــدٍّ ج

مشــكالت التعبــري اللغــوي فقــد تــؤّدي إىل االرتبــاك والضيــق النفــيس والتوتــر.

ــاالً . 4 ــون أطف ــا ينتج ــا م ــني غالبً ــل الخجول ــن Parental Modeling: إّن األه ــوذج الوالدي أمن

ــل.1 ــان إىل الخج ــة تؤّدي ــة والبيئ ــني. فالوراث خجول

إن الطفــل الخجــول ينتمــي عــادة إىل أهــل يعانــون القلــق والخــوف، وهــم يقومــون بالحامية 

املفرطــة لطفلهــم. وهكــذا، يتولـّـد لديــه الشــعور بالقلــق والعجــز والخجل.

مقابــل ذلــك، يُعــد ســوء معاملــة الطفــل وتوبيخــه باســتمرار مــن العوامــل الســلبيّة 

ا التــي تــؤّدي بــه إىل الشــعور بالعــار والنبــذ والهزميــة. وهكــذا يخــرس الطفــل جــدٍّ

1- شيفر، شارلز، ميلامن، هوارد. مشكالت األطفال واملراهقني. ص. 203.
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 مركزيــة الضبــط الــذايت (Locus of Control) ويعتقــد أن قــدره قــد أصبــح يف أيــدي 

اآلخريــن األقويــاء.

Depression ـ االكتئاب

االكتئــاب إضطــراب نفــيس شــائع يصيــب الصغــار والكبــار. ويتّصــف عنــد الصغــار مبيــل إىل 

الحــزن، وفقــدان الرغبــة يف اللعــب واملشــاركة يف األنشــطة. وهــو يرتافــق مــع تقلــب املــزاج املصحــوب 

بهبّــات الغضــب. عــالوًة عــىل ذلــك، نالحــظ تراجًعــا يف الرتكيــز والتحصيــل لــدى التلميــذ، واضطرابـًـا يف 

النــوم،. وتصــل نســبة االكتئــاب لــدى األطفــال إىل 2 - 3 %، أمــا عنــد املراهقــني فتصل إىل أكرث مــن 8 %.    

أعراض االكتئاب: 

بحســب DSM خمســة مــن األعــراض اآلتيــة تكفــي لتشــخيص االكتئــاب بــرشط أن تســتمر ألكــرث 

مــن شــهر.

ــق هــذا -  ــل وميكــن أن يالحظــه اآلخــرون. ويرتاف ــد الطف ــر عن ــم بالحــزن يظه شــعور دائ

ــات مــن الغضــب. الشــعور مــع هبّ

تراجع واضح يف االستمتاع باألنشطة اليوميّة.- 

إضطراب بارز يف الشهيّة أو الوزن.- 

صعوبة يف النوم أو حالة من النوم املفرط.- 

البطء يف النشاط الحريك أو االهتياج الحريك.- 

شعور بالتعب وفقدان النشاط.- 

الشعور بتديّن قيمة الذات والشعور بالذنب.- 

صعوبة يف التفكري والرتكيز ويف اتخاذ القرار.- 

أفكار متكّررة حول املوت أو االنتحار.- 
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تُعترب بعض املؤّرشات هاّمة ودالّة عىل إكتئاب الطفل.

املشــاعر واألفــكار الســلبية التــي تظهــر مــن خــالل شــعور الطفــل بالحــزن واليــأس، وصورة - 

الــذات الســلبية ( أنــا فاشــل، أنــا ال يشء، لــن أنجــح).

فقــدان الرغبــة يف مامرســة األنشــطة التــي كانــت محبّبــة للطفــل ســابًقا وعــدم االســتمتاع - 

بهــا، فضــالً عــن عــدم الرغبــة يف التواصــل مــع الرفــاق وحتــى مــع أفــراد األرسة.

ــاج -  ــاط، االهتي ــامل اإلحب ــىل احت ــدرة ع ــدم الق ــزاج وع ــب امل ــب وتقلّ ــن الغض ــات م هبّ

ــراد األرسة... ــع أف ــراك م ــع، الع الرسي

يجــب عــىل األهــل أن يأخــذوا باالعتبــار تلــك املــؤرشات ويدركــوا أن ابنهــم يعــاين حالــة 

إكتئابيّــة تســتدعي العــالج الفــوري وبــدون تأجيــل.

أسباب االكتئاب:

ــذا  ــل. وه ــخصيّة الطف ــر يف ش ــكل أو بآخ ــر بش ــاب تّؤث ــدة لالكتئ ــباب عدي ــاك أس هن

يتوقــف عــىل مــدى قدرتــه عــىل التعامــل مــع الضغــوط املختلفــة. هنــا نــورد بعــض األســباب التــي 

تــؤّدي إىل حالــة االكتئــاب:

العوامـــل  دور  حـــول  كثـــرية  دراســـات  توجـــد  والبيولوجيّـــة:  الوراثيّـــة  األســـباب  ـ   1

الوراثيّـــة يف هـــذا االضطـــراب1، وتبـــنّي أّن هنـــاك اســـتعداًدا وراثيٍّـــا يظهـــر بشـــكل 

وقـــد  الشـــديد.  اإلكتئـــاب  حـــاالت  يف  وبخاصـــة  العائـــالت،  بعـــض  يف  واضـــح 

املتشـــابهة  التوائـــم  ويف  نفســـها،  العائلـــة  يف  الحالـــة  تكـــرار  الّدراســـات  أظهـــرت 

1- Silberg, J. et al. (2010). Genetic and Environmental  influences on the Transmission of Parental 

Depression to Children’s Depression and Conduct Disturbance: An Extended Study, J. of Child 

Psycho. and Psychiatry, Vol 51, 6, p. 734-744.
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ــني  ــها أم يف بيئتـ ــة نفسـ ــم يف البيئـ ــت تربيتهـ ــن متّـ ــد الذيـ ــواء عنـ ــابهة، سـ ــري املتشـ وغـ

ـــا  ـــّل مصابً ـــىل األق ـــن ع ـــد الوالدي ـــاء إذا كان أح ـــدى األبن ـــر ل ـــد يظه ـــاب ق ـــني. فاالكتئ مختلفت

بـــه. وهنـــاك أبحـــاث عديـــدة تعـــزو ســـبب االضطـــراب إىل النقـــص الحاصـــل يف عمـــل 

 (Noradrenaline) و نورأدرينالـــني (Dopamine) الناقـــالت العصبيـــة مثـــل الدوبامـــني

ـــاّدات  ـــة ملض ـــج الفّعال ـــي النتائ ـــاث ه ـــذه األبح ـــم ه ـــا يدع ـــريوتونني (Serotonin). وم والس

االكتئـــاب (Anti-depressants) التـــي تعمـــل عـــىل تنشـــيط الناقـــالت العصبيّـــة بوســـائل 

كيميائيّـــة.

ــة: قــد يكــون االكتئــاب ردة فعــل لضغــوط البيئــة مثــل اإلســاءة  2 ـ األســباب األرسيّــة واالجتامعيّ

الجســديّة والجنســيّة والنفســيّة للطفــل يف األرسة، أو مثــل عمليــة االســتقواء يف املدرســة. كــام 

أن املشــاكل األرسيّــة املزمنــة تــؤّدي إىل مشــاعر االكتئــاب لــدى األطفــال. عــالوة عــىل ذلــك، 

هنــاك الصدمــات النفســيّة وعمليــات التهجــري والتهديــد بالقتــل واإلبــادة بســبب الحــروب 

والنزاعــات املســلّحة وعمليــات اإلرهــاب.

3 ـ العوامــل النفســيّة: هنــاك العوامــل النفســيّة التــي قــد تــؤّدي إىل حالــة مــن االكتئــاب عنــد 

األطفــال ومنهــا:

الشــعور بالذنــب: إن األطفــال الذيــن يشــعرون بأنّهــم مذنبــون أو ســيّئون يصابــون - 

ــم  ــم وترصفاته ــبب أفكاره ــاب بس ــتحّقون العق ــم يس ــدون بأنّه ــم يعتق ــاب، ألنه باالكتئ

 Early ــر ــان املبك ــبب الحرم ــة بس ــذ الطفول ــب من ــعور بالذن ــج الش ــد ينت ــيّئة. وق الس

deprivation. فكثــري مــن األطفــال الذيــن مل يتلّقــوا الحــّب والحنــان مــن األم، يشــعرون 

ــم. ــوب فيه ــري مرغ ــم غ بأنه

الغضــب املتّجــه نحــو الــذات: قــد يغضــب األطفــال بســبب قســوة األهــل واآلخريــن - 

ظاملــني  كأشــخاص  وإخوانهــم  وزمالءهــم  ومعلميهــم  آباءهــم  يــرون  فهــم  عليهــم. 

وقســاة. ويف حالــة اإلحبــاط يوّجــه بعــض األطفــال غضبهــم نحــو اآلخريــن، أو نحــو 



87

ذواتهم، فيعّربون عن الغضب برّدات فعل جسديّة، أو بسلوكيّات عدائيّة.

ــون نحــو  ــن يتجه ــع اآلخري ــم م ــون املشــاعر الســلبيّة يف تفاعله ــن يعان ــال الذي إن األطف

التوتـّـر والغضــب والعدائيّــة وإيــذاء النفــس. فقــد يقــوم األطفــال بشــّد شــعرهم أو بخــدش 

أنفســهم عنــد شــعورهم بالتوتـّـر أو اإلحبــاط. فهــؤالء األطفــال يحاولــون إعتــامد أي طريقــة 

للتّخلـّـص مــن الشــعور بالتوتـّـر.

ــوء إىل  ــن اللج ــني، وميك ــل واملعلم ــه واأله ــل نفس ــاور: الطف ــة مح ــالج ثالث ــاول الع يتن

الطبيــب النفــيس الــذي قــد يصــف بعــض مضــادات االكتئــاب لفــرتة محــدودة إذا 

كانــت الحالــة تســتدعي ذلــك. ويف جميــع الحــاالت يُعتــرب اإلرشــاد النفــيس يف املدرســة 

ــب  ــامم بصحــة الطفــل النفســيّة يجــب أن يدخــل يف صل ــة. فاالهت ــة ملّح رضورة تربويّ

ــة. ــة الحديث ــرتاتيجيات الرتبيّ اس

Low Self Esteem ـ تديّن تقدير الذات

ــا  ــه إىل نفســه وم ــرء لنظرت ــم امل ــذات بحســب S. Coopersmith “1“ تقوي ــر ال ــي تقدي يعن

فيهــا مــن إتجاهــات إيجابيــة أو ســلبيّة نحوهــا (قبــول، رفــض) فضــالً عــن إعتقــاده بأنــه قــادر 

ــة أساســيّة تســهم يف بنــاء  ومهــّم وناجــح وذو قيمــة. وقــد حــّدد هــذا العالِــم ثالثــة رشوط عائليّ

ــر ذات مرتفــع: تقدي

الحب غري املرشوط للطفل يف أرسته.- 

وجود مبادىء وقيم محّددة بحيث يتم تطبيقها بشكل جيّد وثابت.- 

إحرتام الطفل من جانب أهله بشكل واضح.- 

ــا لقيــاس تقديــر الــذات (58 ســؤاالً) عنــد التالميــذ (8 - 15  وضــع كوبرســميث إختبــارًا عامليً

ــذات  ــذات: ال ــر ال ــارًا آخــر للراشــدين. ويقيــس األمنــوذج املــدريس أربعــة أشــكال لتقدي ســنة) واختب

ــة. ــة والــذات األكادمييّ ــة، الــذات العائليّ العامــة، الــذات اإلجتامعيّ

1 - Coopersmith, S. (2002). Self-esteem Inventories. Cal, Mind Garden.
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مــن املهــّم جــًدا أن يتّخــذ املعلــم قــرارات حاســمة لتحســني البيئــة الصفيّــة حتــى تصبــح 

ــة مــن التالميــذ، التحفيــز،  فّعالــة وصالحــة لبنــاء تقديــر الــذات عنــد األطفــال ( التوقّعــات العاليّ

اإلحــرتام، التغذيــة الراجعــة...)

ال بــد هنــا مــن التمييــز بــني تقديــر الــذات ومفهــوم الــذات. غالبًــا مــا يســتعمل العلــامء 

املصطلحــني بــدون فــرق يذكــر. غــري أن مفهــوم الــذات (Self- Concept) يختــّص بــإدراك التلميــذ 

ــة. أمــا تقديــر الــذات فهــو تقويــم  ــة مثــال املهــارات الرياضيّ ــة وغــري اآلكادمييّ لقدراتــه اآلكادمييّ

التلميــذ (أو الشــخص) لنفســه وجدارتــه مــن خــالل شــعوره بالرضــا أو عــدم الرضــا عــن نفســه.1

ــز بــني تقديــر الــذات العــام وتقديــر الــذات الخــاص.2 يتعلــق  ويحــاول ”M.Rosenberg“ أن مييّ

األول مبوقــف املــرء مــن نفســه ككل ومبســتوى الرفــاه أو االنــرشاح النفــيس لديــه، وكذلــك مبظهــره 

الخارجــي وظروفــه العائليّــة والحياتيّــة واملهنيّــة وإنتامئــه اإلتنــي. أمــا الثــاين فيتعلّق أكرث بالســلوك 

ــا بــاألداء اآلكادميــي. فالشــخص الــذي لديــه تقديــر ذات مرتفــع يثــق بنفســه ويُحّقــق  وخصوًص

اإلنجــازات يف أعاملــه ودروســه. أمــا صاحــب تقديــر الــذات املتــدين، فإنــه يشــعر بالنقمــة واالرتباك 

وعــدم الرضــا عــن نفســه والحيــاة فضــالً عــن رّدات الفعــل العدوانيّــة وإنخفــاض التحصيــل.

ــس  ــة بالنف ــدان الثق ــؤّدي إىل فق ــة ت ــيّة هاّم ــكلة نفس ــذات مش ــر ال ــديّن تقدي ــّد ت يُع

ــاح. ــق النج ــن تحقي ــوف م ــق والخ ــة والقل ــل بالدونيّ ــعور الطف ــّذات، وش ــري ال وتحق

اإلســاءة  (الفقــر،  القاســيّة  ظروفــه  بســبب  لذاتــه  تقديــره  يفقــد  قــد  فالطفــل 

يتعــرّض  الــذي  الطفــل  إن  الــدرايس).  التعــرّث  الرعايــة،  فقــدان  الجنســيّة،  أو  الجســديّة 

ــات  ــق متطلّب ــن تحقي ــن م ــن يتمّك ــان، ل ــاب والحرم ــتم والعق ــخ والش ــد والتوبي ــتمرار للنق باس

النفســيّة والســلوكيّة. أمــا إذا توافــر الســوّي، وســوف يكــون ضحيــًة لالضطرابــات  النمــّو 

1 - Haster, S. (1999). The Construction of the Self.

2 - Rosenberg, M. et al. (1995). Global Self-esteem and Specific Self-esteem. Am. Sociological 

Review, Vol 60, 14, P. 141-156.
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 البديــل الّصالــح للطفــل، فقــد يتغلــب عــىل ظروفــه الصعبــة ويتوصــل إىل تحقيــق اإلنجــازات يف 

حياتــه. 

إن تقديــر الــذات عنــد الطفــل ال يبقــى ثابتـًـا بــل يتطــّور. وينبــع الشــعور اإليجــايب مــن 

ــس ال  ــة بالنف ــرون إىل الثق ــن يفتق ــال الذي ــه. فاألطف ــا ل ــة وتقديره ــامء للمجموع ــاز واالنت اإلنج

يكونــون متفائلــني حــول نتائــج جهودهــم. فهــم يشــعرون بالعجــز والتشــاؤم، ويفقــدون حامســهم 

ــا بشــكل خاطــىء. فهــم يستســلمون  برسعــة، وتبــدو األشــياء بالنســبة إليهــم وكأنهــا تســري دامئً

ــيّىء“   ــل ”س ــلبية مث ــات س ــهم بصف ــون أنفس ــوف، ويصف ــعرون بالخ ــا يش ــا م ــهولة، وغالبً بس

ــاط والغضــب بطريقــة غــري مناســبة حيــث يتوّجهــون بســلوك  ــون مــع اإلحب و”عاجــز“ ويتعامل

انتقامــي نحــو اآلخريــن أو نحــو أنفســهم.

فاألطفــال الذيــن يشــعرون بأنّهــم فاشــلون يعتقــدون أن املكافــآت املعطــاة لهــم هــي 

ناتجــة عــن املصادفــة أو الحــظ وليســت نتاًجــا لعملهــم وجهودهــم. وتكــون املكافــآت ُمجديــة 

عندمــا يعتقــد األطفــال بأنّهــا تُعطــى نتيجــة لخصائــص معينــة موجــودة لديهــم أو نتيجــة 

ــلوكهم. لس

املشــكلة يف تــديّن تقديــر الــذات هــي أن الطفــل ال يــرى يف نفســه إال الصــور الســلبية ( 

أنــا ضعيــف وغــري محبــوب، أنــا ال أقــدر أن أنجــح وأتقــدم الــخ...) أمــا نقــاط القــوة فــال يعرفهــا 

ــة  ــة مليئ ــمعه كلم ــافها ومل يس ــىل إكتش ــاعده ع ــم ...) يس ــدان، املعلّ ــًدا (الوال ــد أح ــه مل يج ألن

بالتشــجيع واملــدح.

ــر  ــاء تقدي ــة لبن ــد وضــع بعــض الربامــج املهّم وأخــريًا، نشــري إىل أن ”R. Reasoner“ ق

ــة:1  ــار املســائل اآلتيّ ــدى األطفــال يف املــدارس، وقــد أخــذ باإلعتب ــذات ل ال

ــز -  ــراءات، تعزي ــامت واإلج ــة والتعلي ــوح األنظم ــة (وض ــان يف املدرس ــل باألم ــعور الطف ش

ــرتام). ــخصيّة واإلح ــؤوليّة الش املس

1- ريزونر ، روبرت. (2000). بناء تقدير الذات يف املدارس اإلبتدائية، ترجمة مدارس الظهران األهلية.، السعودية.
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ــدى -  ــراز نقــاط القــوة ل ــاء الوعــي وإب ــة، بن ــة (إحــرتام الخصوصيّ ــة الذاتيّ الشــعور بالهويّ

ــذ). التلمي

ــة تبعــث عــىل الثقــة والقبــول وخدمــة -  ــاء بيئ ــزاز باملدرســة (بن الشــعور باإلنتــامء واإلعت

ــة). الجامع

الشعور بالجدارة ( التشجيع والدعم، التغذية الراجعة، اإلحتفال بالنجاح). - 

ثانيًا- املشكالت العالئقية

هنــاك بعــض اإلشــكاالت التــي يعــاين منهــا األطفــال يف عالقاتهــم مــع بعضهــم البعــض. 

وتشــمل هــذه اإلشــكاالت االســتقواء والســلوك العــدواين ضــد اآلخريــن، مــام يدفــع بعــض األطفــال 

ـ الضحايــا إىل االنســحاب والخــوف.

Social Isolation العزلة االجتامعيّة أو االنطواء

تعنــي العزلــة االبتعــاد عــن اآلخريــن، وبقــاء الطفــل منفــرًدا معظــم الوقــت، بــدون أن 

يشــارك رفاقــه يف األنشــطة املختلفــة. إّن الطفــل الخجــول يشــعر بعــدم االرتيــاح، ولكّنــه يســتمر 

يف البحــث عــن تواصــل إجتامعــي، بينــام ميتنــع الطفــل املنعــزل بشــكل متعّمــد عــن التفاعــل مــع 

اآلخريــن.

ومن أسباب العزلة االجتامعيّة نذكر:

الخــوف مــن اآلخريــن: إّن خــوف الطفــل مــن اآلخريــن بســبب االســتقواء يدفعــه إىل العزلــة . 1

ــا مــا يصبحــون شــديدي  لتجنــب مشــاعر الســخرية. فاألطفــال الذيــن يعاملــون بقســوة غالبً

الحساســيّة، وهــم يتوقّعــون إســتجابات ســلبيّة مــن اآلخريــن.

نقــص املهــارات االجتامعيــة: التــي تتمثّــل يف عــدم تدريــب األطفــال عــىل الوســائل الالزمــة . 2

إلقامــة الّصداقــات واملحافظــة عليهــا.

الســوء . 3 لرفــاق  أبنائهــم  معــارشة  مــن  األهــل  تخــّوف  للرفــاق:  الوالديــن  رفــض 
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ــدم تشــجيع  ــض إىل ع ــذا الرف ــؤدي ه ــد ي ــن. ق ــال اآلخري ــع األطف ــن اللعــب م ــم م ومنعه

ــطة. ــاركة يف األنش ــدم املش ــات وع ــاء الصداق ــىل بن ــل ع الطف

 Aggression العدوانيّة

ــة  ــلوك املعارض ــل إىل س ــع الطف ــبة تدف ــة ومكتس ــول فطري ــة مي ــة مجموع العدواني

تحطيــم  أو  اآلخريــن  األطفــال  عــىل  والجســدي  اللفظــي  واالعتــداء  واالســتقواء  والتحــّدي 

ممتلكاتهــم. وتظهــر العدوانيّــة عنــد الطفــل مــن خــالل ترصفــات ملموســة أو مــن خــالل هوامــات 

ــه.  ــّر يف مخيلت ــي مت ــأر الت (Phantasms) الث

وبالنســبة إىل A. Bandura”1“ ”يُعــد العــدوان ســلوكًا ميكــن مالحظتــه، ويرمــي إىل إذالل 

اآلخــر وتهديــده أو رضبــه أو تدمــري يشء يخّصــه. وينفجــر العــدوان بســبب فقــدان الســيطرة عــىل 

الذات.“

يفــرتض ”S. Freud“ وجــود غريزتــني يف الكائــن البــرشي: غريــزة الحب والجنــس وغريزة 

املــوت. وهــذه األخــرية ترتبــط بالســلوك العــدواين وتطغــى عليــه عندمــا تغيــب الظــروف املالمئــة 

لنمــّو األنــا وطاقــة الليبيــدو التــي تنحرف عــن مجراهــا الطبيعي.

يعتقــد بعــض العلــامء مثــل Dollard M.”2“ أّن الشــعور باإلحبــاط الشــديد قــد يدفــع 

الفــرد إىل رّدات الفعــل العدوانيّــة وســلوك اإلنتقــام والتخريــب. غــري أن اإلحبــاط ال يكفــي وحــده 

لتفســري معظــم مظاهــر الســلوك العــدواين إال إذا كانــت الوضعيّــة اإلحباطيّــة مؤملــة جًدا للشــخص 

ومثــرية لــه بحيــث ال يقــوى عــىل ضبــط نفســه.

اكتســابه  يتــّم  الطفــل  عنــد  العــدواين  الســلوك  أن  إىل   “Bandura” ويذهــب 

الســلوكيّة النــامذج  النمذجــة ”Modeling“ والتعلّــم االجتامعــي مــن خــالل  عــن طريــق 

1 - Bandura, A. (1973). Aggression: A Social Learning Analysis. p. 3.

2- Dollard, M. (1939) Frustration and Aggression. P. 79-186.
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 الســيّئة التــي يشــاهدها يف املنــزل والحــي والبيئــة املحليّــة ... فضــالً عــن أفــالم العنــف والكرتــون 

ووســائل اإلعــالم. 

ميكــن العمــل عــىل الســلوك العــدواين عنــد األطفــال من خــالل العالج الســلويك واإلرشــاد 

ــة  ــارات االجتامعيّ ــب عــىل امله ــة والتدري النفــيس والعــالج باللعــب ومامرســة األنشــطة الرياضيّ

الــخ.

Anger ـ الغضب

الغضــب إســتجابة إنفعاليّــة فيزيولوجيّــة عنيفة تظهــر عند الفــرد يف بعض مواقــف اإلحباط 

والنبــذ والخيبــة والغــرية واملشــاعر املجروحــة واإلســاءة. والهــدف هو إســتعادة اإلعتبــار الــذايت  والدفاع 

عــن الكرامــة الشــخصيّة. قــد تكــون ردة الفعــل عنيفــة وقــد ال تكــون كذلــك. فاملســألة تتوقــف عــىل 

طبيعــة الوضعيّــة وظــروف الشــخص ومزاجه.

ــرشّي مل  ــن ب ــد كائ ــار. وال يوج ــار والكب ــد الصغ ــائعة عن ــة ش ــرة برشي ــب ظاه والغض

ــاألمل  ــم الطفــل كيــف يتعامــل مــع غضبــه وشــعوره ب ــا أن نُعلّ يختــرب الغضــب. ولكــّن املهــّم هن

واإلحبــاط بطريقــة ســليمة حتــى يصــل منــّوه اإلنفعــايل إىل مرحلــة النضــج. فالغضــب الدائــم يف 

ــن. ــه ومؤملًــا لآلخري ــرًا لصاحب ــح مدّم الســلوك يصب

كثــرٌي مــن األطفــال املحبطني واملحرومني واملعّنفني يعتقــدون أّن الغضب شيء إيجايب وأّن 

العدوانيــة طريــق لتحقيــق أهدافهــم وإشــباع حاجاتهم. بيــد أّن الغضب يتطّور بحســب مراحــل النمّو. 

يف مرحلــة الرضاعــة، يكــون الغضــب عنــد الطفــل الصغــري رّدة فعل طبيعيّــة وعفويـّـة إزاء حالــة الجوع 

أو األمل. وبعــد ذلــك، يصبــح الغضــب لــدى الطفل وســيلة لإلبتــزاز حيث يظهــر العناد وســلوك املعارضة 

(مــا بــني الثالثــة والخامســة مــن العمــر). ويف املدرســة اإلبتدائيّــة، يتعلـّـم الطفــل بعــض قواعد الســلوك 

واإلنضبــاط. ولكــّن إســتجابة الغضــب والعدوانيّــة تبقــى قامئة عند بعض األطفال بســبب غيــاب عوامل
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 الحامية يف حياتهم العائليّة (راجع الفصل األّول). 

أعراض الغضب

حالة من الهيجان وإضطراب املزاج.- 

دقّات قلب رسيعة.- 

تعرّق وتنفس رسيع.- 

الرصاخ وتشّنج العضالت.- 

إرتجاف األطراف.- 

رفض اتّباع التعليامت أو األنظمة والتذّمر من املسؤولني واملعلمني.- 

رفض املشاركة يف األنشطة التي يتوقّع من الطفل املشاركة فيها.- 

تحّدي السلطة أو عدم إحرتامها.- 

استعامل األلفاظ النابيّة.- 

أسباب الغضب

نُشري باختصار إىل بعض العوامل التي تؤثّر يف استجابات الغضب عند الطفل:

املــزاج الغضــوب املصحــوب باالندفاعيّــة والتهــّور وكــرثة الحركــة. ولكــن ميكــن دامئـًـا العمل - 

عــىل الطفــل لتنميــة شــخصيته ومهاراتــه االجتامعيّة.

أســلوب الرتبيــة الخاطــىء عنــد األهــل والقائــم عــىل الشــتم والتوبيــخ والتهديــد والغضــب. - 

وهنــا تقــع املســؤولية الكــربى عــىل عاتــق األهــل.

األهــل املهملــون وغــري املهتّمــني برتبيــة أبنائهــم (أســلوب التســاهل وضعــف األنــا العليــا). - 

وهــذا اإلهــامل يولـّـد لــدى الطفــل شــخصيّة ضعيفــة ترضبهــا األهــواء واالنفعــاالت العميــاء.

إىل -  واإلســاءة  الجســدي  العقــاب  عــىل  القامئــة  القاســية  والرتبيــة  املنــزيل  العنــف 
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الطفــل. وهــذا الجــو ســوف يدفــع  الطفــل الحًقــا إىل محــاكاة الســلوكيات التــي يشــاهدها 

ويعيشــها. وقــد كشــفت األبحــاث 1 أّن الطفــل الغاضــب أو العــدواين الــذي يســتمر يف هــذا 

ــا عندمــا يشــّب ويصبــح راشــًدا،  الســلوك حتــى الثامنــة مــن عمــره ســوف يصبــح عدوانيً

بعكــس الطفــل الهــادىء الــذي يجتهــد يف املدرســة ويكــون ســلوكه ســويًا عندمــا يكــرب.

التعامل مع الغضب:

ال بّد من اتّباع بعض االسرتاتيجيات العملية للتعامل مع الغضب عند األطفال:

ــوت -  ــون بص ــم ويتكلّم ــع طفله ــدوء م ــون به ــن يترصف ــل الذي ــك. األه ــدوة لطفل ــّن ق ك

هــادىء، يتعلّــم منهــم الهــدوء، بينــام األهــل الذيــن يرصخــون ويغضبــون ألبســط األســباب 

ــدون الغضــب والقلــق والخــوف لــدى أطفالهــم. يولّ

اســتعمل ”اإلبعــاد املؤقــت“ يف حــال تخاصــم طفلــك مــع أخيــه. إذ يجــب أن نقــوم بإبعــاد - 

الطفــل الغاضــب فــوًرا عــن املــكان ووضعــه يف غرفــة أخــرى لدقائــق قليلــة.

ــم طفلــك كيــف يهــّدىء غضبــه ( التنّفــس العميــق، اإلســرتخاء، املوســيقى، رسد قصــة -  علّ

عــن الغضــب وكيــف انتــرص الولــد عــىل غضبــه ...)

ــاذا -  ــت؟ م ــب إذا غضب ــاذا أكس ــه: م ــالً لنفس ــه قائ ــل غضب ــر ويؤّج ــك أن يفّك ــم طفل علّ

ــا؟ أخــرس أيًض

علّم طفلك الحوار  والتعاطف مع اآلخر وكيف يقوم باإلعتذار إذا أخطأ إىل سواه.- 

النفــس-  علــم  مبــادىء  واعتمــد  الثابتــة ألطفالــك  الســلوكيّة  القواعــد  بعــض  ضــع 

1 - Loeber, R. et al. (1997). Key Issues in the Development of Aggression and Violence from 

Chilhood to Adulthood. Annual Review of Psychology, 48, P. 371-410.
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 لتعديل السلوك ( التعزيز اإليجايب والسلبي وكذلك العقاب اإليجايب والسلبي).

ثالثًا: السلوكيات غري الناضجة

 Attention Deficit Disorder (ADD)  ـ نقص االنتباه

ــرتاوح  ــز، وت ــة الرتكي ــري وصعوب ــتّت التفك ــرط إىل تش ــل مف ــاه مبي ــص االنتب ــف نق يتّص

ــني 3 إىل 5 %. ــال ب ــدى األطف ــاره ل ــبة إنتش نس

إن نقــص االنتبــاه عنــد الطفــل هــو مــن املشــكالت التــي تعيــق تفاعلــه مــع اآلخريــن، 

وتعرقــل قدرتــه عــىل التعلــم يف مختلــف املــواد الدراســيّة، ألن معالجــة املعلومــات ال تتــّم بشــكل 

ــد األخصــايئ  ــّم تشــخيص االضطــراب عــىل ي ــد جــًدا أن يت ــة. ومــن املفي ــرة العامل ــد يف الذاك جيّ

النفــيس (تخلّــف عقــيل، ســبب نورولوجــي أو نفــيس أو بيئــي ناجــم عــن تعــرّض الطفــل للزئبــق 

أو الرصــاص).

أعراض نقص االنتباه:

يجــب أن يــدوم االضطــراب املذكــور عنــد الطفــل ســتة أشــهر عــىل األقــل حتــى ميكــن إعطــاء 

التشــخيص النهــايئ إلضطــراب نقــص االنتبــاه. ويف هــذه الحالــة، يكــون االضطــراب مرتبطـًـا بأســباب 

ــيس  ــب النف ــة الط ــدّدت جمعي ــد ح ــة. وق ــاغ) أو وراثيّ ــة الدم ــراب يف وظيف ــة (اضط نورولوجي

األمريكيّــة للعــام 2013 عــدة أعــراض للتشــخيص هــي:

يفشــل الطفــل غالبًــا يف الرتكيــز عــىل التفاصيــل، ويرتكــب األخطــاء يف العمــل املــدريس ويف - 

األنشــطة األخــرى.

يبدو أنه ال يصغي لآلخرين عندما يتكلمون معه بشكل مبارش.- 
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ال يتبع التعليامت ويفشل يف إكامل الواجبات املدرسيّة.- 

غالبًا ما يجد صعوبة يف تنظيم أعامله.- 

ــل -  ــل (العم ــت طوي ــا لوق ــًدا عقليٍّ ــب جه ــي تتطل ــاّمت الت ــره امله ــل ويك ــب العم يتجّن

املــدريس، الواجبــات)

ــع األشــياء الرضوريــة للقيــام باملهــاّمت واألنشــطة املطلوبــة مثــل: األدوات املدرســيّة -  يضيّ

واألقــالم والكتــب.

غالبًا يكون رسيع التشتت بواسطة املثريات الخارجية.- 

ـ نقص االنتباه وكرثة الحركة

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

يتّصــف هــذا االضطــراب بتقاطــع ثالثــة أمنــاط دامئــة: نقــص االنتبــاه وفــرط الحركــة 

واالندفاعيــة. ويظهــر هــذا االضطــراب يف ســلوك الطفــل أكان يف املنــزل أو املدرســة أو اللعــب، 

ــة. وينعكــس ســلبًا عــىل تحصيلــه الــدرايس وعالقاتــه االجتامعيّ

إن اضطــراب نقــص االنتبــاه وكــرثة الحركــة هــو مــن االضطرابــات الشــائعة عنــد األطفال، 

ويظهــر عنــد الذكــور أكــرث مــن اإلنــاث.. وقــد ال يخلــو صــّف درايس مــن وجــود إثنــني أو أكــرث مــن 

التالمــذة الذيــن يعانــون هــذا االضطــراب. وتــراوح نســبة إنتشــاره يف املــدارس اإلبتدائيــة مــا بــني 

3 - 7 %. وهنــاك ثالثــة أمنــاط مــن االضطرابــات املذكــورة هــي:

نقص االنتباه وكرثة الحركة وفيه يكون نقص االنتباه هو األبرز.- 

نقص االنتباه وكرثة الحركة وفيه تكون كرثة الحركة هي الطاغية.- 

نقص االنتباه وكرثة الحركة وفيه تتعادل املشكلتان.- 
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:Hyperactivity أعراض الحركة املفرطة

حركات يف اليدين والقدمني عند الطفل وهو جالس يف مقعده.- 

غالبًا ما يرتك مقعده يف الصف عندما يجب الجلوس.- 

غالبًا ما يركض أو يتسلق أمكنة غري مناسبة.- 

غالبًا ما يجد صعوبة يف الرتكيز بهدوء عىل اللعب أو عىل األنشطة.- 

غالبًا ما يبدو كام لو أنه منقاد مبَحرِّك.- 

غالبًا ما يرثثر بشكل مبالغ فيه.- 

غالبًا ما يجيب عن سؤال املخاطب قبل أن ينتهي هذا األخري من طرح سؤاله.- 

غالبًا ما يجد صعوبة يف إنتظار دوره.- 

غالبًا ما يقاطع اآلخرين يف حديثهم أو ألعابهم.- 

أسباب ضعف االنتباه وكرثة الحركة

خلل يف الوظيفة التكامليّة للدماغ.- 

عوامل وراثيّة وجينيّة.- 

ــة، وكــرثة املــواد الســّكرية وذات األلــوان، أو تعــرّض الطفــل ملــادة الرصــاص -  ســوء التغذيَ

(بيئــة ملّوثــة).

عوامــل نفســيّة وأرسيــة تلعــب دوًرا ســيئًا يف تنميــة املهــارات املعرفيّــة عنــد الطفل(العنف - 

املنــزيل واإلســاءة إىل الطفــل وجــو الفــوىض الســائد يف املنــزل وغيــاب الرعايــة الوالديّة).

يُعتــرب  الطفــل  عنــد  الحركــة  وكــرثة  االنتبــاه  لنقــص  واملعلّمــني  األهــل  وعــي  إن 

إزعاجــه  عــىل  الطفــل  نلــوم  أْن  مــن  وبــدالً  اإلضطــراب.  هــذا  ملعالجــة  رضوريًــا 

التكيّــف.  عــىل  وقــدرة  هــدوًءا  أكــرث  يصبــح  حتــى  ملســاعدته  الســعي  يجــب  لآلخريــن، 
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ولكــن هــذا االهتــامم ال يكفــي، إذ يتوجــب إعتــامد بعــض الربامــج املختّصــة التــي تتنــاول تدريــب 

األهــل والطفــل للتعامــل مــع االضطــراب املذكــور وتطبيــق بعــض تقنيــات العــالج الســلويك. قــد 

يصــف الطبيــب بعــض األدويــة ( الريتالــني) لضبــط إضطــراب الحركــة وتحســني اإلنتبــاه والســلوك، 

ولكــن هــذا العــالج يجــب أن يكــون تحــت إرشاف الطبيــب فحســب.

رابًعا: السلوكيّات املضاّدة للمجتمع

ــع  ــة رصاع م ــل يف حال ــع الطف ــي تض ــلوكيّات الت ــي الس ــة ه ــلوكيّات الالإجتامعي الس

املجتمــع: مثــل الكــذب والرسقــة والــكالم البــذيء والتخريــب والهــرب مــن املدرســة أو البيــت.

Stealing الّرسقة

هــي اضطــراب ســلويك شــائع عنــد األطفــال الذكــور أكــرث مــن اإلنــاث، ويشــّكل مــا بــني 

ــدون إذٍن  ــكات اآلخــر ب ــة اإلســتيالء عــىل ممتل ــي الرسق ــن. وتعن ــح القارصي 60 - 70 % مــن جن

منــه. ولكّننــا ال نســتطيع أن نتكلّــم عــىل الرسقــة كاضطــراب ســلويك عنــد الطفــل قبــل السادســة 

ــًدا بــني مــا هــو لــه ومــا لســواه بســبب طغيــان  ــز جيّ أو الســابعة مــن العمــر، ألن الطفــل ال مييّ

ــم  ــن إدراك مفاهي ــه م ــي ال ميكّن ــذا القصــور املنطق ــريه (Egocentrism). وه ــىل تفك ــة ع األنوي

ــرادع األخالقــي. امللكيــة الخاصــة والقانــون اإلجتامعــي وال

ــالً  ــح عم ــث يصب ــل بحي ــد الطف ــّو عن ــل النم ــب مراح ــة بحس ــوم الرسق ــّور مفه يتط

ــإن  ــة أو العــارشة مــن العمــر، ف ــة بعــد الثامن ــب والعقــاب. وإذا اســتمرت الرسق يســتحق التأني

الســلوك املنحــرف ســوف يســتمر ويتفاقــم يف املراهقــة. وهنــا ندخــل يف موضــوع الجنــوح 

والعصابــات.
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ــرة لتشــمل  ــع الدائ ــم تتوّس ــة، يــرسق الطفــل الحلــوى والنقــود مــن املنــزل ث يف البداي

الرفــاق يف املدرســة وســواهم. وقــد تكــون املرسوقــات دون أهميّــة تُذكــر (حلــوى، طعــام، لعبــة). 

ــا فضــالً عــن رسقــة الســيارات  ولكــّن األمــور قــد تتطــور ويصبــح الحصــول عــىل املــال أمــرًا هاًم

والدراجــات الناريــة( املراهقــة). بعــض األطفــال يشــعرون بالذنــب وبالحاجــة إىل العقــاب بعــد 

ــه هــو  ــك ألنهــم يعتقــدون أن مــا يرسقون ــذ الفعــل. بينــام ال يشــعر األطفــال اآلخــرون بذل تنفي

للتعويــض عــن حالــة الحرمــان التــي يعيشــونها. وهــذه الحالــة قــد تســتمر يف الســلوك إذا كانــت 

البيئــة العائليــة تشــّجع عــىل الرسقــة.

ــه، الطــالق،  ــن أم ــل ع ــر، إنفصــال الطف ــي (الفق ــادي والعاطف ــان امل إّن حــاالت الحرم

ــا  ــا. وهن ــلوكًا عاديً ــم س ــح لديه ــي تصب ــة الت ــال إىل الرسق ــض األطف ــع بع ــامل) تدف ــذ واإله النب

ــة، أي أن الطفــل يرمــي مــن خــالل الرسقــة، إىل التعويــض  ندخــل يف مجــال االضطرابــات العصابيّ

عــاّم خــرسه يف أرستــه مــن حــب وأمــن ورعايــة( ردم النقــص املــادي والعاطفــي)، أو أنــه يبحــث 

بشــكل ال واٍع عــن ســلطة بديلــة ينــال منهــا العقــاب والتأنيــب (امليــول املازوشــية وهزميــة الذات).

لــذا، يســتدعي ســلوك الرسقــة إنتبــاه األهــل واملعلمــني خصوًصــا إذا إســتمر بعــد الثامنة 

مــن العمــر، ألن هــذا الســلوك ينــذر بظهــور الجنــوح يف املراهقة.

للداللــة  للمجتمــع“1  املضــاد  ”امليــل  مصطلــح   “D.Winnicott” يســتعمل 

الرسقــة  أن  يعتقــد  وهــو  واملراهــق.  الطفــل  عنــد  الســلوك  اضطرابــات  معظــم  عــىل 

(اإلحبــاط  الطفــل  يعيشــها  التــي  الضيــق  حالــة  عــن  صــارخ  تعبــري  هــام  والتخريــب 

العاطفــي). لــذا، ينظــر هــذا العالِــم إىل ســلوك الرسقــة  كرصخــة رجــاء ترمــي إىل ترميــم 

العالقــة مــع (الخلــل يف  العاطفــي  اإلحبــاط  الطفــل بســبب  الحاصلــة يف حيــاة  الصدمــة 

1 - Winnicott, D. (1989).  De la pédiatrie à la psychanalyse. Tr. fr. Paris: Payot, P. 296-302.
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 األم). يف الرسقــة، يحــاول الطفــل 1 أن يســتعيد، عــىل الصعيــد الُهوامــي أو الالواعــي، الــيشء الــذي 

فقــده والــذي يرمــز إىل ُهــوام الحضــن الضائــع ( األم). عندمــا ســأل املعالــج الطفــل ”Peter“ ملــاذا 

تــرسق؟ أجــاب: ” ألننــي أريــد أن أســرتد مــا هــو يل“.

الرسقــة عنــد الطفــل، بحســب ”Winnicott“ هــي نــداء، رجــاء أو أمــل حــّي للمســاعدة 

موّجــه لآلخــر وكأنــه يطلــب إليــه االهتــامم بــه راجيًــا منــه الجــواب.

ــا  ــف الطفــل عــن الرسقــة، ألن العقــاب ليــس عالًج بالنســبة للعــالج، ال يكفــي العقــاب يك يتوقّ

ــوة  ــاء وردم ه ــاعة الرج ــان إلش ــد تكفي ــن جدي ــه م ــل ورعايت ــامم بالطف ــودة االهت ــافيًا. إن ع ش

ــدة بــدون  ــاء عالقــات جدي ــّدل الطفــل مدرســته لبن ــاط العاطفــي. ومــن املستحســن أن يب اإلحب

شــبهة تذكــر. ثــم يــأيت دور املعلمــني ومديــر املدرســة الــذي يرســل إىل األهــل تقريــرًا أســبوعيًا عــن 

ســلوك طفلهــم. وإذا أخفــق األهــل يف املهّمــة، عندئــذ يجــب أن يوضــع الطفــل يف مدرســة مختّصــة 

ومشــهود لهــا بجــودة الرعايــة.

1 - Winnicot, D. (1971). La Consultation thérapeutique. Tr. fr. Paris, Gallimard. 
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خامتة

نســتنتج ّمــام تقــّدم أن األطفــال يواجهــون يف مختلــف مراحــل منّوهم بعــض االضطرابات 

ــة  ــا وشــّدتها بحســب العوامــل الوراثيّ ــف طبيعته ــي تختل ــة والت الســلوكيّة والدراســيّة واالنفعاليّ

ــة  ــباب عضويّ ــود إىل أس ــة. وهــذه املشــكالت ال تع ــة واالقتصاديّ ــة والرتبويّ ــة واالجتامعيّ واألرسيّ

ــة تتفاعــل مــع العوامــل الشــخصيّة والفطريّــة منــذ الــوالدة. فحســب، وإمنــا هنــاك عوامــل بيئيّ

ــّكك األرسي،  ــل النفســيّة. فحــاالت التف ــاالً يف صحــة الطف ــيٍّا وفّع ــألرسة دوًرا أساس إن ل

ــد الطفــل  والعنــف املنــزيل والفقــر ومــا شــابه تعيــق النمــّو االنفعــايل واملعــريف واالجتامعــي عن

وتدفعــه إىل أشــكال مختلفــة مــن االضطرابــات الســلوكيّة واالنفعاليّــة كالعنــف والعدوانيّــة 

ــذات. ــر ال ــديّن تقدي ــق وت ــاب والقل ــب واالكتئ ــة والتخري والرسق

ــني  ــة، وب ــن ناحي ــل م ــني الطف ــة القامئــة ب ــة يف العالق ــة املدرســيّة املتمثّل ــام أن البيئ ك

ــات  ــور االضطراب ــدم ظه ــور أو ع ــوّي يف ظه ــري ق ــا تأث ــرى، له ــة أخ ــن ناحي ــه م ــه ومعلمي زمالئ

ــلوكيّة. ــة والس االنفعاليّ

والتحفيــز  االنضباطيّــة  عــىل  القائــم  اإليجــايب  الصّفــي  أو  املــدريس  فاملنــاخ 

منــّو  يف  الســلبيّة  العائليّــة  العوامــل  تأثــري  مــن  كثــريًا  يحــّد  والتعــاون،  االجتهــاد  وثقافــة 

الطفــل ويســاعد عــىل بنــاء تقديــر الــذات والثقــة بالنفــس. أمــا املنــاخ املــدريس الســلبي 

ــل ــرث إىل ردات الفع ــه أك ــه يدفع ــده، فإن ــل وتهدي ــري الطف ــة وتحق ــوء املعامل ــىل س ــم ع القائ
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 الســلبيّة مبــا فيهــا العنــف والتخريــب وإهــامل الواجبــات املدرســيّة والغــش والكــذب. وهكــذا 

يحــدث تراكــم التأثــري الســلبي لــكل مــن األرسة واملدرســة.

ــة والســلوكيّة الشــائعة عنــد  لقــد عالجنــا يف هــذا الفصــل بعــض االضطرابــات االنفعاليّ

ــل  ــا بتحلي ــه يســمح لن ــد ألن ــة. ونعتقــد أن هــذا الفصــل أســايس ومفي أطفــال املدرســة االبتدائيّ

املعطيــات اإلحصائيّــة يف القســم امليــداين يك نلقــي الضــوء عــىل مــا يعــاين منــه األطفــال يف 

ــا. ــامت وخارجه املخيّ
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القسم امليداين 

متهيد عام

الفصل األول: نتائج اختبار Beck لالضطرابات النفسية والسلوكيّة

الفصل الثاين: تفسري النتائج ومناقشتها
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متهيد

ــّم  ــتها، ويض ــريها ومناقش ــّم تفس ــا ث ــث وتحليله ــج البح ــرض نتائ ــم بع ــذا القس ــوم يف ه      نق

ــني:  فصل

ــاين -  ــي يع ــلوكيّة الت ــية والّس ــات النفس ــك لالضطراب ــز بي ــج رائ ــرض نتائ ــل األّول نع يف الفص

ــق،  ــّذات، والقل ــر ال ــوم تقدي ــي مفه ــروا1 وه ــدارس األن ــطينيّون يف م ــذة الفلس ــا التالم منه

ــة  ــد درج ــك لتحدي ــف، وذل ــة والعن ــلوك كالعدوانيّ ــراب الّس ــب، واضط ــاب، والغض واالكتئ

ــم. ــارها لديه ــدى انتش ــات وم ــذه االضطراب ه

ويف الفصــل الثــاين نقــوم بتفســري النتائــج ومناقشــتها، محاولــني اإلضــاءة عــىل أســباب تلــك - 

االضطرابــات، ومــدى إرتباطهــا بالبيئــة االجتامعيّــة التــي تؤثـّـر يف حيــاة التالمــذة  وتحصيلهــم 

الــّدراّيس.

1-  وكالة األمم املتّحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيّني يف الرشق األدىن
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متهيد عام

يتنــاول هــذا التمهيــد عرًضــا موجــزا للفرضيــات وكيفيّــة إختيــار العيّنــة وأدوات الدراســة 

ــروف  ــىل الظ ــيضء ع ــي ت ــة الت ــل الدميغرافيّ ــض العوام ــن بع ــالً ع ــتهدفة، فض ــوف  املس والصف

ــامت لبنــان. ــة لــدى األطفــال الفلســطينيّني يف بعــض مخيّ املعيشــيّة والســكنيّة والرتبويّ

ــامت ومــا فيهــا مــن ضغــوط تؤثّــر ســلبًا  ــق مــا إذا كانــت ظــروف املخيّ نــوّد أن نتحّق  

ــّذات،  ــر ال ــديّن تقدي ــة والســلوكيّة لديهم.(ت ــات االنفعاليّ ــؤّدي إىل ظهــور االضطراب ــال وت يف األطف

القلــق، االكتئــاب، الغضــب، املشــكالت الســلوكيّة). ومــا يهّمنــا أيًضــا هــو دراســة الفــروق يف درجــة 

االضطرابــات املذكــورة بــني أطفــال املخيّــامت واألطفــال الفلســطينيّني الذيــن يعيشــون خارجهــا. إىل 

جانــب ذلــك، ســوف نتنــاول مختلــف العوامــل الدميغرافيّــة لــرنى مــدى تأثريهــا يف تفاقــم ظهــور 

االضطرابــات النفســيّة والســلوكيّة ( الجنــدر، املســتوى االقتصــادّي والتعليمــّي لألهــل، عــدد أفــراد 

ــخ...). األرسة ال

أوالً- مجتمع الدراسة والعيّنة:

1. مجتمع الدراسة:

تديــر األنــروا عــدًدا كبــريًا مــن املــدارس يف لبنــان، إبتدائيّــة، ومتوســطة وثانويّــة، وهــي 

موزّعــة عــىل خمــس مناطــق تعليميّــة: طرابلــس، وبــريوت، والبقــاع، وصيــدا، وصــور.
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ومبــا أّن موضــوع البحــث يتنــاول املشــكالت النفســيّة والســلوكيّة لــدى األطفــال الفلســطينيّني 

ــامت  ــل املخيّ ــاث داخ ــور واإلن ــن الّذك ــدًدا م ــة ع ــمل العيّن ــّد أن تش ــال ب ــروا، ف ــدارس األن يف م

ــة. ــذا ينحــرص مجتمــع الدراســة يف تالمــذة املرحلــة االبتدائيّ وخارجهــا. ل

ومبــا أنّنــا نرغــب يف مقارنــة التالمــذة الفلســطينيّني الذيــن يعيشــون خــارج املخيّــامت، مــع 

التالمــذة اللبنانيّيــني الذيــن يعيشــون يف البيئــة الجغرافيّــة نفســها، فقــد إخرتنــا عــدًدا مــن األطفــال 

ــة املتشــابهة يف ســلوك  اللبنانيّــني مــن جــوار املخيّــامت لــرنى إىل أي مــدى تؤثّــر البيئــة اإلجتامعيّ

التالمــذة وتحصيلهــم الــدرايس.  

            

2. العيّنة:

أ. املدارس:

مــدارس األنــروا: ضّمــت عيّنــة البحــث أربــع مــدارس داخــل املخيّــامت: مدرســتان للّذكــور - 

ومدرســتان لإلنــاث، وأربــع مــدارس خــارج املخيــامت: مدرســتان للذكــور ومدرســتان لإلنــاث.

مدرسة لبنانيّة رسميّة مختلطة : مدرسة يف منطقة صربا.- 

ب- الصفــوف: يشــمل البحــث األطفــال مــا بــني 6 - 12 ســنة. لــذا فقــد تــّم اختيــار صفــوف الثــاين، 

والرابــع والســادس. وبذلــك يبلــغ عــدد أفــراد العينــة 360 تلميــًذا مــن الفلســطينيّني املوزّعــني عــىل 

مثــاين مــدارس نصفهــم داخــل املخيّــامت، ونصفهــم خارجهــا، فضــالً عــن 90 تلميــًذا مــن اللبنانيّــني. 

وقــد جــرى اختيــار الصفــوف بالطريقــة العشــوائيّة. كــام تــّم اختيــار عــدد مــن املعلمــني حيــث 

وصــل عددهــم إىل الســبعني.

يتبــنّي مــن خــالل الجــداول اآلتيــة كيفيــة توزيــع التالمــذة عــىل املــدارس بحســب الجنــس والّصــف 

والتحصيــل والبيئــة االجتامعيّة.
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توزيع العيّنة عىل املدارس:أ- 

جدول رقم (1) توزّع العيّنة عىل املدارس

املجموعالصف الّسادسالصف الرّابعالصف الثّاينمدارس أنروا

إناثذكورإناثذكورإناثذكورداخل املخيّامت

15151545املدرسة األوىل لإلناث

15151545 املدرسة الثانية لإلناث

15151545املدرسة األوىل للذكور

15151545املدرسة الثانية للذكور

إناثذكورإناثذكورإناثذكورخارج املخيّامت

15151545املدرسة األوىل لإلناث

15151545 املدرسة الثانية لإلناث

15151545املدرسة األوىل للذكور

15151545املدرسة الثانية للذكور

606060606060360املجموع

املجموعالّصّف الّسادسالّصّف الرّابعالّصّف الثّاينمدرسة رسميّة للمقارنة

15151515151590منطقة صربا

ب- الوضع العائيل للتّالمذة:

جدول رقم  (2) الوضع العائّيل للتّالمذة

لبنانيّونخارج املخيّمداخل املخيّمالوضع العائّيل للتّالمذة

العددالّنسبة املئويّةالعدد
 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة

 97,6%86,683%149 83,2 %149يعيش التّلميذ مع والديه

 يعيش التّلميذ مع أحد والديه

أو أقاربه
30%16,8 23%13,42%2,4 

 100%10085%100172%179املجموع
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ــل  ــون داخ ــن يعيش ــذة الذي ــن التّالم ــدول أّن %83,2 م ــذا الج ــالل ه ــن خ ــر م يظه

ــاك 16,8 %  ــم، وهن ــع والديه ــون م ــا يعيش ــون خارجه ــن يعيش ــن الذي ــامت و 86,6 % م املخيّ

مــن التّالمــذة داخــل املخيّــامت و13,4 % خارجهــا يعيشــون مــع أحــد والديهــم أو مــع أقاربهــم. 

أّمــا بالنســبة للتّالمــذة اللبنانيّــني، فهنــاك 97,6 % منهــم يعيشــون مــع والديهــم و 2,4 % ، منهــم 

يعيشــون مــع أحــد والديهــم أو مــع أقاربهــم. 

يوجــد تقــارب يف الوضــع العائــّيل الــذي يعيشــه التّالمــذة داخــل املخيّــامت وخارجهــا، إالّ 

أّن نســبة الذيــن ال يعيشــون مــع والديهــم مرتفعــة أكــرث يف املخيّــامت ، وهــي تــرتاوح بــني 13 % و 

17 %، مقابــل 2,4 % فقــط لــدى التّالمــذة اللبنانيّــني. وهــذا يشــري إىل أّن الوضــع العائــيل للتّالمــذة 

الفلســطينيّني هــو ّيسء، وأّن هــؤالء التّالمــذة محرومــون مــن رعايــة األّم أو األّب وحنانهــام، وأحيانـًـا 

ــا، ومنهــم مــن يعيشــون مــع أحــد أقاربهــم بســبب وفــاة أحــد الوالديــن، أو  مــن األّم واألّب مًع

ســجن األب أو بســبب الطــالق الــخ... وهــذا قــد ينعكــس ســلبًا عــىل نفســيّة التّالمــذة وســلوكهم 

وتحصيلهــم الــّدراّيس.

ج- املستوى التعليمّي لألّب:

جدول رقم (3) املستوى التّعليمي لألّب

لبنانيّونخارج املخيّمداخل املخيّم

 املستوى التّعليمّي

لألّب
العددالّنسبة املئويّةالعددالّنسبة املئويّةالعدد

 الّنسبة

املئويّة

38,1%38,424%63 50,3%86أّمّي أو ابتدايّئ

50,8%51,832%4565%77متوّسط أو ثانوّي

11,1%9,87%4,716%8جامعّي

100%10063%100164%171املجموع
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يتبــنّي مــن خــالل هــذا الجــّدول أّن 50,3 % مــن التالمــذة  داخــل املخيّــامت و38,4 %  

خارجهــا ينتمــون إىل أب أّمــّي أو ذي مســتوى إبتــدايئ. وهنــاك 45 % مــن التالمــذة  داخــل املخيّــامت و 

51,8 % خارجهــا مســتوى والدهــم التعليمــي متوســط أو ثانــوي.  ونجــد 4,7 % مــن التالمــذة  داخــل 

املخيّــامت و 9,8 % خارجهــا مســتوى والدهــم التعليمــي جامعــي.

ــّي أو  ــي أّم ــم التعليم ــتوى والده ــم مس ــاك 38,1 % منه ــني، فهن ــذة اللبنانيّ ــبة للتالم ــا بالنس أم

إبتــدايئ، و 50,8 % منهــم يــرتاوح مســتوى والدهــم التعليمــي مــا بــني املتوســط والثانــوي. وهنــاك 

11,1 % فقــط مــن اآلبــاء لديهــم مســتوى جامعــي.

والرّسم البيايّن يوضح املستوى التّعليمّي لآلباء:

رسم بياين (1)

يبــدو أّن هنــاك تبايًنــا بــارزًا يف مســتوى األب التعليمــي لــدى الذيــن يعيشــون 

أفضــل  املخيّــامت  خــارج  لــألب  التّعليمــّي  املســتوى  إّن  إذ  وخارجهــا.  املخيّــامت  داخــل 

داخــل  لآلبــاء  التّعليمــّي  فاملســتوى  املخيّــامت.  داخــل  لــألب  التّعليمــّي  املســتوى  مــن 

ال  ابتــدايّئ  وكلمــة  االبتــدايّئ.  املســتوى  مــن  أو  أميّــون،  نصفهــم  أّن  إذ   ، متــدنٍّ املخيّــامت 

ــّف األّول  ــى الّص ــد أنه ــون ق ــن أن يك ــا ميك ــادس، وإمّن ــّف الّس ــى الّص ــد أنه ــه ق ــا انّ ــي هن تعن



110

أو الثّــاين أو الثّالــث. وكذلــك األمــر بالنســبة للمتوّســط أو الثّانــوّي، أي ميكــن أن يكــون األّب قــد 

أنهــى فقــط الّصــف الّســابع أو الثّامــن.

ــامت، فهــو متقــارب مــع  ــاء الذيــن يعيشــون خــارج املخيّ ــا املســتوى التّعليمــي لآلب أّم

ــة نفســها. ــة الجغرافيّ ــن يعيشــون يف البيئ ــني الذي ــاء اللبنانيّ املســتوى التّعليمــّي لآلب

د- املستوى التّعليمّي لألّم:

جدول رقم (4) املستوى التّعليمي لألّم

لبنانيّونخارج املخيّمداخل املخيّم

العددالنسبة املئويّةالعدداملستوى التّعلمّي لألّم
 النسبة

املئويّة
العدد

 النسبة

املئويّة

28,8%37,621%47,264%84أّميّة أو ابتدايّئ

60,3%56,544%4696%82متوّسط أو ثانوّي

11%5,98%6,810%12جامعّي

100%10073%100170%178املجموع

ــن  ــن الذي ــامت و 37,6 % م ــل املخيّ ــذة داخ ــن التالم ــاله أّن 47,2 % م ــدول أع ــنّي الج يب

ــاك 46 % مــن التالمــذة  ــنّب. وهن ــكاد يقــرأن ويكت ــات أو بال ــا لديهــم أمهــات أميّ يعيشــون خارجه

داخــل املخيّــامت و 56,5 % مــن الذيــن يعيشــون خارجهــا يصــل مســتوى أّمهاتهــم التعليمــي إىل 

املتوســط أو الثانــوي. وهنــاك فقــط 6,8 % مــن التالمــذة داخــل املخيّــامت و 5,9 % مــن الذيــن 

ــت أمهاتهــم إىل املســتوى الجامعــي. ــد وصل ــا ق يعيشــون خارجه

أمــا بالنســبة للتالمــذة اللبنانيّــني، فهنــاك 28,8 % منهــم لديهــم أمهــات أميّــات أو بالكاد يقــرأن ويكتنّب 

و 60,3 % ذات مســتوى متوســط أو ثانــوي، و11 % ذات مســتوى جامعــّي.

والرسم البياين يوضح املستوى التّعليمي لألّمهات.
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رسم بيايّن رقم (2 )

ــامت  يتبــنّي وجــود تبايــن يف املســتوى التّعليمــّي لألّمهــات اللــوايت يعشــن داخــل املخيّ

وخارجهــا. إذ أن املســتوى التّعليمــي خــارج املخيّــامت هــو أعــىل مــن املســتوى التّعليمــّي لألّمهــات 

داخــل املخيّــامت. إذ نالحــظ أّن حــواىل نصــف األّمهــات أّميــات أو بالــكاد يعرفــن القــراءة والكتابة، 

كــام أّن نســبة األّمهــات الجامعيّــات هــي منخفضــة ســواء داخــل املخيّــامت أو خارجهــا. 

ــتوى  ــن املس ــل م ــو أفض ــات فه ــات اللبنانيّ ــّي لألمه ــتوى التّعليم ــبة للمس ــا بالنس أّم

التّعليمــّي لألّمهــات  الفلســطينيّات.

ه- مهنة األب:
جدول رقم ( 5) مهنة األب

لبنانيونخارج املخيّمداخل املخيّم

العددمهنة األب
 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
الّنسبة املئويّةالعدد

2,6%2,92%2,95%5متوفٍّ
1,3%141%12,124%21عاطل عن العمل

64,1%70,850%75,2121%130عامل، أو تاجر صغري

 موظّف أو يعمل يف
مهن عليا

17%9,821%12,225%32,1

100%10078%100171%173املجموع
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ــامت و2,9 %  ــاء داخــل املخيّ ــن اآلب ــا مــن خــالل هــذا الجــدول أّن 2,9 % م ــنّي لن يتب

خارجهــا متوفّــون. وهنــاك  12,1 %  مــن اآلبــاء داخــل املخيّــامت و14 % مــن خارجهــا  عاطلــون 

عــن العمــل. كــام أّن 75,2 % مــن اآلبــاء الذيــن يعيشــون داخــل املخيّــامت  و 70,8 % مــن الذيــن 

يعيشــون خارجهــا هــم عــاّمل1، أو تّجــار صغــار2، أو يعملــون يف مهــن حــرّة3 بســيطة، وهنــاك  9,8 

% مــن اآلبــاء داخــل املخيّــامت و12,2 % مــن خارجهــا هــم موظّفــون.

ــني، فهنــاك 2,6 % منهــم متوفّــون، و1,3 % منهــم عاطلــون  أّمــا بالنســبة لآلبــاء اللبنانيّ

عــن العمــل، و64,4 % منهــم عــاّمل أو تّجــار صغــار، أو يعملــون يف مهــن حــرّة، و32,1 % منهــم 

موظّفــون أو يعملــون يف مهــن عليــا أو مــا شــابه ذلــك4.

إّن معظــم اآلبــاء الفلســطينيّني هــم عــاّمل ويعملــون يف مهــن حــرّة متواضعــة أو كتّجــار صغــار. 

ــن  ــون يف مه ــن يعمل ــني، أو الذي ــا نســبة املوظّف ــل. أّم ــن العم ــون ع ــم عاطل ــاك نســبة منه وهن

عليــا فهــي ضئيلــة. ومعظــم املوظّفــني يعملــون يف وكالــة األنــروا. إن قانــون العمــل اللبنــاين مينــع 

ــة  ــاة، والصيدل ــب، والهندســة، واملحام ــل الطّ ــة مث ــن70 مهن ــرث م ــن العمــل يف أك الفلســطيني م

واملحاســبة وغريها...لذلــك نجــد أّن بعــض املتعلّمــني يعملــون كعــاّمل يف أعــامل ليــس لهــا عالقــة 

باختصاصاتهــم، ّمــام يشــّكل عامــل إحبــاط لهــم، إذ ليــس مــن الســهل عليهــم أن يجــدوا وظيفــة 

تلبّــي طموحاتهــم. وهــذا قــد يكــون أحــد األســباب يف تــدين الدافعيّــة للتعلّــم ويف الوضــع 

ــان.  ــع الفلســطينّي يف لبن االقتصــادّي املــرتدي يف املجتم

ــاك حــواىل ثلــث  ــري، فهن ــني، فوضعهــم أفضــل بكث ــاء التّالمــذة اللبنانيّ ــا بالنســبة آلب أّم

ــا. ــن علي ــني أو يف مه ــون كموظّف ــاء يعمل اآلب

1-  بائع يف محل ، عامل بناء ، عامل يف مؤسسة، الخ...   

2- صاحب بسطة خضار، أو أسامك، أو ثياب ، أو صاحب دكّان  صغري الخ...
3-  حّداد، نّجار، بالّط ...  

4- طبيب، مهندس، مدرّس، محاسب، صحايف الخ... 
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و- عمل األّم:

جدول  رقم (6) عمل األّم

لبنانيّاتخارج املخيّمداخل املخيّم

العددعمل األّم
 الّنسبة

املئويّة
العددالّنسبة املئويّةالعدد

 الّنسبة

املئويّة

 90,1%88,873%77,8150%137ربّة منزل

 9,9%10,18%21,617%38تعمل خارج املنزل

--1,2%2,62%1متوفّاة

 100%10081%100169%176املجموع

يتبــنّي لنــا مــن خــالل هــذا الجــدول أّن 77,8 % مــن األّمهــات داخــل املخيّــامت و88,8 

% مــن خارجهــا هــّن ربـّـات منــازل. وهنــاك 21,6 % مــن اللــوايت يعشــن داخــل املخيـّـامت و 10,1 

ــات داخــل  ــن األّمه ــا أن  2,6 % م ــزل. ونجــد أيًض ــن خــارج املن ــا يعمل ــن يعشــن خارجه % ّمم

ــات.   املخيّــامت و 1,2 % خارجهــا هــّن متوفيّ

أمــا بالّنســبة لألّمهــات اللبنانيّــات، فهنــاك 90,1 % منهــّن ربـّـات منــازل، وهنــاك 9,9 % 

منهــّن يعملــن خــارج املنــزل.

معظــم األّمهــات ســواء اللــوايت يعشــن داخــل املخيّــامت أو خارجهــا هــّن ربـّـات منــازل، 

ــامت هــي ضعــف نســبة األّمهــات  ــوايت يعشــن داخــل املخيّ إالّ أّن نســبة األّمهــات العامــالت الل

ىىء داخــل املخيّــامت. كــام  اللــوايت يعشــن خارجهــا. وهــذا قــد يعــود إىل الوضــع االقتصــادّي الســيّ

ــامت ونســبة  ــالت خــارج املخيّ ــات الفلســطينيّات العام ــني نســبة األّمه ــا ب ــاك تقاربً ــنّي أّن هن تب

ــات. األّمهــات اللبنانيّ

الجدول اآليت يوضح نوع العمل الذي تقوم به األّمهات العامالت.



114

جدول رقم (7) مهنة األّم

لبنانيّاتفلسطينيّات خارج املخيّمفلسطينيّات داخل املخيّم

النسبة املئويّةالعددالنسبة املئويّةالعددالنسبة املئويّةالعددمهنة األّم

 50%70,64%89,412%34عاملة

 37,5%11,83%5,32%2موظّفة

12,5%17,61%5,33%2مدرّسة

100%1008%10017%38املجموع

يتبــنّي مــن خــالل الجــدول أّن 89,4 % مــن األّمهــات العامــالت داخــل املخيّــامت و70,6 

% خارجهــا يعملــن كعامــالت، و%5,3 داخــل املخيـّـامت و11,8 % خارجها يعملن كموظّفــات، و 5,3 % 

داخــل املخيـّـامت و 17,6 % خارجهــا يعملن كمدرّســات.

وهنــاك 50 % مــن األّمهــات اللبنانيّــات يعملـّـن كعامــالت، و37,5 % يعملــن كموظفات، 

و12,5 %  كمدرّسات.

ز- الدخل الشهرّي لألرسة:

جدول رقم (8) الّدخل الشهرّي لألرسة

لبنانيّونخارج املخيّمداخل املخيّمالّدخل الّشهرّي لألرسة

العدد
 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة

30,8%41,120%61,569%107أقّل من 400 ألف ل.ل

%3046,2%6840,5%5431 400-700ألف ل.ل
%1523%3118,4%137,5أكرث من 700 ألف ل.ل

%65100%168100%174100املجموع
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يتبــنّي مــن خــالل الجــدول أّن %61,5 مــن التّالمــذة الفلســطينيّني مــن املخيّــامت، و41,1 % خارجهــا 

لديهــم دخــل شــهري عائــيل أقــّل مــن 400 ألــف ل.ل (266 دوالرًا)، وهنــاك 31 % مــن التّالمــذة داخــل 

ــف ل.ل( 266 -466 دوالرًا)،  ــني 400 - 700 أل ــيل ب ــل عائ ــم دخ ــا لديه ــامت و 40,5 % خارجه املخيّ

ــم  ــا يتجــاوز دخــل عائلته ــامت و 18,4 % خارجه ــذة داخــل املخيّ ــن التّالم ــاك  و%7,5 فقــط م وهن

الّشــهرّي 700 ألــف ل.ل. 

أّمــا بالنســبة للتّالمــذة اللبنانيّــني، فتبــنّي أّن 30,8 % منهــم لديــم دخــل عائــيل أقــل مــن 

400 ألــف ل.ل، و 46,2 % منهــم يــرتاوح دخلهــم مــا بــني 400 – 700 ألــف ل.ل، و 23 % يتجــاوز 

دخــل عائلتهــم الّشــهرّي 700 ألــف ل.ل.

ــاّم ويف  ــان بشــكل ع ــذة الفلســطيننّي يف لبن ــدى التّالم ــيّىء ل إن الوضــع االقتصــادّي س

ــم  ــامت يصــل دخــل عائلته ــي التّالمــذة داخــل املخيّ ــامت بشــكل خــاّص. إذ أّن حــواىل ثلث املخيّ

الّشــهرّي إىل أقــّل مــن 400 ألــف ل.ل. مــع العلــم أّن معــدل أفــراد العائلــة الفلســطينيّة داخــل 

ــني 6 - 8 أشــخاص.        ــا ب ــراوح م ــامت ي املخيّ

أّمــا بالّنســبة للتّالمــذة اللبنانيّــني، فوضعهــم االقتصــادّي أفضــل حــاالً مــن وضــع التّالمــذة 

. لفلسطينينّي ا

ح- عدد أفراد األرسة:

جدول رقم (9) عدد أفراد األرسة
لبنانيّونخارج املخيّمداخل املخيّم

 عدد أفراد

األرسة

 الّنسبةالعددالّنسبة املئويّةالعدد

املئويّة

 الّنسبةالعدد

املئويّة
2 - 11%0,63%1,8--

5 - 362%36,758%34,929%33,3
8 - 686%49,888%5348%55,1
11 - 923%13,317%10,210%11,5

121%0,6----
100%100٨٧%100166%174املجموع
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تبــنّي مــن خــالل الجــدول أعــاله أّن 36,7 % مــن األرس الفلســطينيّة التــي تعيــش   

ــامت تضــّم مــا بــني 3 - 5 أفــراد، و49,8 % مــا بــني 6 - 8 أفــراد، و 13,3 % مــا بــني  داخــل املخيّ

ــارج  ــىل األرس الفلســطينيّة خ ــا ع ــق أيًض ــذا ينطب ــرًدا. وه ــن 11 ف ــرث م ــرًدا و 0,6 % أك 9 - 11 ف

املخيّــامت. فهنــاك 1,8 % مــن األرس الفلســطينيّة تتألــف مــن فرديــن أي أن التلميــذ يعيــش مــع 

أحــد والديــه أو أحــد أقاربــه، و %34,9 مــا بــني 3 - 5 أفــراد، و 53 % مــا بــني -6  8 أفــراد، و10,2 

ــرًدا. ــني 9 - 11 ف ــا ب % م

ــني 6 - 8  ــا ب ــراد، و55,1 % م ــا تضــّم 3 - 5 أف ــاك %33,3 منه ــة، فهن ــألرس اللبنانيّ ــا بالنســبة ل أم

أفــراد، و 11,5 % مــا بــني 9 - 11 فــرًدا. وبذلــك يبلــغ املعــدل الوســطي ألفــراد األرسة اللبنانيّــة 6,4 

يف املنطقــة املجــاورة للمخيّــامت.

ط - املستوى التّحصيّيل للتّالمذة

جدول رقم (10 ) املستوى التّحصيّيل للتّالمذة

لبنانيّونخارج املخيّمداخل املخيّم

العدد
 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
الّنسبة املئويّةالعدد

 تحصيل متدنٍّ ( أقل من

( 50/100
102%57,334%2015%18,8

تحصيل مقبول (-50

( 60/100
39%21,968%4039%48,1

 تحصيل  حسن أو جيّد (

أكرث من 60/100 )
37%20,868%4027%33,3

100%10081%100170%178املجموع

املخيّــامت  داخــل  التّالمــذة  مــن   57,3% أّن  الجــدول  هــذا  خــالل  مــن  يتبــنّي 
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و20 % مــن التّالمــذة خارجهــا لديهــم تحصيــل دراّيس متــدنٍّ أي أّن عالماتهــم أقــّل مــن 10/20 ، 

وهــم معرّضــون للرســوب يف صفوفهــم. وهنــاك 21,9 % مــن التّالمــذة داخــل املخيّــامت و 40 % مــن 

التّالمــذة خارجهــا لديهــم تحصيــل دراّيس متوّســط أو مقبــول، كــام أّن هنــاك 20,8 % مــن التّالمــذة 

الذيــن يعيشــون داخــل املخيّــامت، و 40 % مــن التّالمــذة خارجهــا لديهــم تحصيــل درايس جيّــد. 

أّمــا بالنســبة للتّالمــذة اللبنانيّــني، فهنــاك 18,8 % منهــم لديهــم تحصيــل درايس متــدًن، 

و48,1 % منهــم تحصيلهــم متوّســط، و % 33,3 تحصيلهــم جيّــد.

و الرّسم البيايّن يوضح مستوى تحصيل التّالمذة الدراّيس.

رسم بيايّن رقم (3)

يوضــح هــذا الرّســم البيــايّن أّن املســتوى الــّدراّيس للتّالمــذة  خــارج املخيّــامت هــو أفضل 

ــامت ســيّىء  ــّدراّيس للتّالمــذة داخــل املخيّ ــا، إذ أّن الوضــع ال ــن يعيشــون داخله ــري مــن الذي بكث

ا، مــع العلــم أّن املؤّهــالت العلميّــة للمعلّمــني متشــابهة، وكذلــك التجهيــزات املدرســيّة، حتـّـى  جــدٍّ

أّن األبنيــة املدرســيّة داخــل املخيّــامت هــي أفضــل حــاالً مــن األبنيــة املدرســيّة خــارج املخيّــامت. 

وهــذه املشــكلة قــد ترتبــط بطبيعــة الظــروف املعيشــيّة والنفســيّة يف املخيّــامت.

الفلســطينينّي التّالمــذة  بــني  الــّدراّيس  املســتوى  يف  تقــارب  هنــاك  يبــدو  كــام   
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 الذيــن يعيشــون خــارج املخيّــامت، والتّالمــذة اللبنانيّــني يف املدرســة الرســميّة الذيــن يعيشــون يف 

البيئــة الجغرافيّــة نفســها.

ثانياً – أدوات الّدراسة

اعتمدنــا يف هــذه  الّدراســة رائــز Beck Youth Inventory الــذي يضــّم خمســة 

مقاييــس فرعيــة: مفهــوم الــّذات، القلــق، االكتئــاب، الغضــب، واضطــراب الّســلوك، باإلضافــة إىل 

اســتبيان خــاّص بالتّلميــذ يتضّمــن بعديــن، األول يــدرس عالقــة التّلميــذ مــع أهلــه، والبعــد الثـّـاين 

عالقــة التّلميــذ مــع معلّميــه،  وهنــاك اســتبيان خــاص باملعلـّـم حــول املشــكالت التــي يعــاين منهــا 

التّالمــذة يف املدرســة مــن وجهــة نظــره.

 Beck 1- رائز

ويُطبــق هــذا املقيــاس عــىل األطفــال واملراهقــني الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني الّســابعة   

ــن  ــاالت م ــة مج ــىل خمس ــة ع ــؤال موزّع ــة س ــن مئ ــاس م ــذا املقي ــف ه ــرشة. يتألّ ــابعة ع والس

االضطرابــات كــام ذكرنــا. 

ــات  ــة باالضطراب ــؤّرشات املرتبط ــاعر وامل ــكار واملش ــاول األف ــداً تتن ــن بن ــاس عرشي ــّم كّل مقي يض

ــلوكيّة. ــة والس االنفعاليّ

املقيــاس الفرعــي لالكتئــاب: ُصّمــم هــذا املقيــاس لتحديــد أعــراض االكتئــاب لــدى األطفــال أ- 

واملراهقــني. ويتضّمــن عرشيــن بنــداً مثــل: أعتقــد أّن حيــايت ســيّئة، أشــعر بأنّنــي وحيد، وال 

أحــد يحبّنــي، أشــعر برغبــة يف البــكاء، أنــا أكــره نفــيس الــخ . هــذه البنــود تعكــس املزاجيّــة 

ــة  ــب، وكراهيّ ــعور بالذن ــس، والّش ــن الّنف ــدم الرضــا ع ــعور بالفشــل وع والتشــاؤم، والّش

ــهيّة  ــص الّش ــب، ونق ــل،  واألرق والتّع ــات العم ــّي، وصعوب ــحاب االجتامع ــّذات واالنس ال

وفقــدان الــوزن. تتوافــق بنــود هــذا املقيــاس مــع معايــري اإلكتئــاب يف الدليــل األمريــيك 
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ــادًرا  ــًدا ون ــع درجــات  (أب ــاس بأرب ــود املقي ــة عــن بن للتشــخيص( DSM). وتكــون اإلجاب

ــا). ــا ودامئً وأحيانً

ــي أحــد يف ب-  ــل: أخــاف مــن أن يؤذين ــداً مث ــن بن ــن عرشي ــق: يتضّم ــاس الفرعــي للقل املقي

ــود  ــذه البن ــغول. ه ــايل مش ــزاج، ب ــّي امل ــا عصب ــي، أن ــل تخيفن ــي يف اللي ــة، أحالم املدرس

ــال واملراهقــني بشــأن اآلداء املــدرّيس كالخــوف مــن املدرســة، وردود  ــق األطف تعكــس قل

ــدان  ــة، وفق ــىل الّصّح ــوف ع ــألذى، والخ ــرّض ل ــن، أو التع ــن اآلخري ــلبيّة م ــل الّس الفع

ــق. ــة بالقل ــة املرتبط ــراض الفيزيولوجيّ ــيطرة، واألع الّس

املقيــاس الفرعــي للغضــب: يتضّمــن عرشيــن بنــًدا مثــل: أشــعر برغبــة يف الــّرصاخ ، أعتقــد ت- 

أّن النــاس يحاولــون إيــذايئ، أعتقــد أّن حيــايت ســيّئة وفيهــا ظلــم الــخ. هــذه البنــود تعكــس 

ــة  ــن، ومشــاعر الغضــب والكراهيّ ــلبيّة عــن اآلخري ــكار الّس ــة، واألف اإلدراك لســوء املعامل

واألعــراض الفيزيولوجيّــة املصاحبــة. 

املقيــاس الفرعــي إلضطــراب الّســلوك: يضــّم عرشيــن بنــًدا مثــل أنــا أرسق بعــض األشــياء، ث- 

أقــوم بأعــامل دنيئــة (غــري مهذبــة )، أتعــارك مــع اآلخريــن، أحــّب أن أثــري غضــب اآلخرين، 

ــار.  ــن، أشــتم الكب ــني، أكــذب عــىل اآلخري ــف األنظمــة والقوان ــار، أخال أتجــادل مــع الكب

هــذه البنــود تعكــس الّســلوكيّات واألفــكار واالتّجاهــات الســلبيّة. 

املقيــاس الفرعــي ملفهــوم الــذات: يتضّمــن عرشيــن بنــًدا مثــل: أعمــل بجــدٍّ ونشــاط، أشــعر ج- 

بأنّنــي قــوّي، يحــب النــاس رفقتــي، أنــا لطيــف مــع اآلخريــن، أفتخــر باألعــامل التــي أقــوم 

ــس مســتوى  ــود تقي ــا ســعيد بنفــيس. هــذه البن ــه، أن ــظ علي ــا، أحــّب جســدي وأحاف به

ــة أو الّســلبيّة للــّذات. إدراك الــّذات كالكفايــات، والقــدرات، والنظــرة اإليجابيّ
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ــّم  ــد ت ــز، فق ــع الرائ ــق م ــل املرف ــب الدلي ــراب وبحس ــة االضط ــاب درج ــبة الحتس بالنس

ــلوك كاآليت: ــراب الّس ــب، واضط ــاب، والغض ــق، واالكتئ ــات القل ــة اضطراب ــاب درج احتس

- إذا كانت الدرجة T score = 44  أو أقل يكون االضطراب متدنيًا.

- إذا كانت  T = 55 - 45 تكون نتيجة االضطراب بدرجة متوسطة.

- إذا كانت  T = 69 - 56 يكون االضطراب مرتفًعا.

- إذا كانت  T = 70 أو أكرث يكون االضطراب مرتفًعا جًدا.

أما بالنسبة لتقدير الذات، فقد تّم احتساب القيمة كاآليت:

- إذا كانت T = 44  أو أقل يكون تقدير الّذات متدنيًا.

- إذا كانت  T = 55 - 45 يكون تقدير الّذات متوسطًا.

- إذا كانت  T =  56 أو أكرث يكون تقدير الّذات مرتفًعا

ــال واملراهقــني أكــرث مــن ســتة أشــهر،  ــد األطف ــات النفســيّة عن إذا إســتمرت االضطراب

ــايل  ــّو االنفع ــّدد الّنم ــل يه ــذا الخل ــي، ألن ه ــل العالج ــة والتدخ ــم الحال ــب تقوي ــد يتوج عندئ

ــم. « لقــد أظهــرت الّدراســات أّن انتشــار االضطرابــات  لــدى الطّفــل ويعرقــل لديــه مســرية التّعلّ

ــني 3 - 15 %.1 ــا ب ــرتاوح م ــني ت ــال واملراهق ــد األطف ــلوكيّة عن ــة والس االنفعاليّ

 ونظــرًا للنقــص الكبــري يف وجــود اختصاصيّــني أكّفــاء لقيــاس اضطرابــات الّصّحة النفســيّة 

ا يف هــذا  عنــد األطفــال واملراهقــني يف املخيّــامت، فإننــا نــرى أّن رائــز Beck ســوف يســاعدنا جــدٍّ

املجــال ألنّــه ســهل التّطبيــق وال يحتــاج إىل وقــت طويــل (حــواىل عــرش دقائــق) وميكــن التــدرّب 

عــىل اســتعامله مبســاعدة اإلختصــايص اإلكلينيــيك .

1- Pless, Ivan. (1994). The Epidemiology of Childhood Disorders. p.326.
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2 ـ استبيان مخّصص للتلميذ:

الهــدف مــن هــذا االســتبيان هــو تحديد نــوع العالقــة التي تربــط التّلميــذ بعائلتــه ومبعلميه، 

ومــدى تأثريهــا يف درجــة اضطراباتــه. يضــّم هــذا االســتبيان أســئلة مغلقــة وعــىل التلميــذ أن يضــع 

إشــارة (×) تحــت عبــارة نــادًرا أو أحيانـًـا أو دامئـًـا. ويتنــاول االســتبيان عــّدة متغــرّيات هي: 

العمر.- 

الوضع االجتامعّي للتّلميذ: يعيش مع والديه، أو أحدهام، أو مع أقاربه.- 

املستوى التعليمّي لكل من األب واألم: أمّي وإبتدايّئ، متوّسط، ثانوّي، جامعّي.- 

مهنة األب: عاطل عن العمل، عامل، موظّف، تاجر، عمل حّر، مهن عليا.- 

مهنة األّم: ربّة منزل، عاملة، موظّفة.- 

ــهرّي لــألرسة: أقــل مــن 400ألــف ل.ل، بــني400 - 700 ألــف ل.ل، أكــرث مــن -  الدخــل الّش

ــف ل.ل. 700 أل

عدد أفراد األرسة.- 

املستوى التّحصيّيل للتلميذ1: تحصيله متدًن ، مقبول، حسن أو جيّد.- 

3 ـ إستبيان مخّصص للمعلّم:

الهــدف مــن هــذا االســتبيان هــو تحديــد املشــكالت التــي يعــاين منهــا التّالمــذة مــن 

ــض  ــاك بع ــن أّن هن ــالً ع ــك، فض ــز بي ــج رائ ــع نتائ ــا م ــدى تطابقه ــني، وم ــر املعلم ــة نظ وجه

ونســتطيع  الزائــدة.  والحركــة  االنتبــاه  تشــتت  مثــل:  الرّائــز  يف  موجــودة  غــري  املشــكالت 

مــن خــالل هــذا االســتبيان التّعــرف إىل كيفيــة معاملــة املعلمــني لتالمذتهــم. فاالســتبيان

1- تّم قياس التّحصيل الّدرايس للتّلميذ بحسب عالمات املواد األساسيّة ( لغة عربيّة ، لغة أجنبيّة، علوم، رياضيات)
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 املذكــور قــد يســاعدنا عــىل معرفــة البيئــة املدرســيّة التــي يعيــش فيهــا التّلميــذ، ومــا إذا كانــت 

بيئــة آمنــة ومحّفــزة أو بيئــة قاســيّة قــد تزيــد مــن مشــكالت التّالمــذة.

ــي  ــة والّســلوكيّة التّ االســتبيان مغلــق ويحتــوي عــىل أســئلة محــّددة حــول االضطرابــات االنفعاليّ

يعــاين منهــا التالمــذة، ومــا عــىل املعلّمــني إالّ أن يضعــوا إشــارة (×) تحــت عبــارة نــادًرا أو أحيانًــا 

أو دامئًــا. تتــوّزع األســئلة عــىل خمســة أبعــاد:

البُعــد األّول: املشــاكل املتعلّقــة بكــرثة الحركــة وتشــتّت االنتبــاه عنــد التّالمــذة وهــي عبــارة - 

عــن ســبعة بنــود: كــرثة الحركــة وصعوبــة الجلــوس يف املــكان، ضعــف االنتبــاه والّرتكيــز، عــدم 

ــدون  ــم ب ــدور، التّكلّ ــة يف انتظــار ال ــة االســتيعاب والفهــم، صعوب ــّدرس، صعوب ــة يف ال الّرغب

إذن، تــدٍن يف التّحصيــل الــّدراّيس.

ــاين: املشــاكل املتعلّقــة بالّســلوك الســيّىء، وهــي عبــارة عــن أربعــة بنــود: رسقــة -  البُعــد الثّ

ــات. أغــراض اآلخريــن، رسقــة بعــض ممتلــكات املدرســة، الكــذب، الغــّش يف االمتحان

ــود: -  ــبعة بن ــن س ــارة ع ــي عب ــة وه ــف والعدوانيّ ــة بالعن ــاكل املتعلّق ــث: املش ــد الثّال البّع

تخريــب وتكســرياألثاث املــدرّيس، التّعــّدي عــىل اآلخريــن، التّفــّوه بالــكالم البــذيء، الــرصاخ 

ــب.  ــر والكت ــالف الّدفات ــن، إت ــد اآلخري والجــدل، إحضــار أدوات حــاّدة ( ســّكني، شــفرة ...)،تهدي

ــبعة -  ــن س ــارة ع ــي عب ــيّة، وه ــة املدرس ــزام باألنظم ــة بااللت ــاكل املتعلّق ــع: املش ــد الرّاب البُع

بنــود: عــدم احــرتام األنظمــة املدرســيّة، التّمــرّد عــىل املعلّمــني، التّمــرّد عــىل اإلدارة، الهــروب 

ــي  ــر الّصباّح ــوىض يف الصــّف، التّأّخ ــارة الف ــّربر، إث ــدون م ــّرر ب ــاب املتك ــن املدرســة، الغي م

املتكــّرر.

البُعــد الخامــس: عالقــة املعلّــم مــع تالمذتــه وهــي عبــارة عــن أحــد عــرش بنــًدا: - 

بلطــف،  معهــم  أتعامــل  قدراتهــم،  أتفّهــم  التالميــذ،  عنــد  الفرديّــة  الفــروق  أراعــي 

أتعامــل معهــم بقســوة، أعاقبهــم بالتّأنيــب، أعاقبهــم بالــّرضب، أشــتمهم إذا أغضبــوين، 
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ــوا عــىل عالمــات مرتفعــة،  أســتمع إىل مشــكالتهم وأحــاول مســاعدتهم، أشــّجعهم إذا حصل

أتعامــل معهــم بالعــدل، أحــرتم أراءهــم. 

ــأن يضيــف مشــاكل أخــرى إذا رأى أّن بعــض التّالمــذة  ــم ب ــكّل معلّ ــا الفرصــة ل وقــد أعطين

يعانــون منهــا. 

 :Reliability الثبات

ــات بطريقــة  ــّم إحتســاب الثّب ــذ، ت ــاس بيــك واســتامرة التّلمي ــات مقي ــق مــن ثب للتحّق

ــىل  ــذ ع ــتامرة التّلمي ــاس واس ــق املقي ــرى تطبي ــق(Test-Retest). إذ ج ــادة التطبي ــق وإع التطبي

عينــة اســتطالعيّة Pilot- Sample وبفــارق زمنــّي وصــل إىل  ثالثــة  أســابيع، وقــد بلغــت قيمــة 

الّرتابــط مــن خــالل Pearson Correlation  0,85 وهــذا يشــري إىل أّن اإلجابــات كانــت متقاربــة 

ــق باســتامرة التّلميــذ فقــد وصــل الرتابــط إىل 0,82. ــا فيــام يتعلّ ــني. أّم يف املرّت

:Validity الصدق

  Face Validity) ــرّي ــدق الظاه ــوى (Content Validity) والص ــدق املحت ــا ص اعتمدن

ــل  ــدى متثّ ــي نقيســها، وإىل أّي م ــرات لألهــداف الت ــون الفق ــة مضم ــدى مالءم ــكّل أداة، و م ) ل

هــذه الفقــرات موضــوع الّدراســة. أّمــا اإلجــراءات التــي اتّبعناهــا لتحقيــق ذلــك، فتمثّلــت بعــرض 

إســتامرة التّلميــذ عــىل لجنــة مــن االختصاصيّــني يف الّرتبيــة وعلــم الّنفــس الرتبــوّي، وقــد أجرينــا 

ــم. التعديــالت الالزمــة بحســب مالحظاتهــم وكذلــك األمــر بالنســبة الســتامرة املعلّ

ــاول يف الفصــل األول  ــث نتن ــة حي ــج الدراســة امليدانيّ ــد، ننتقــل إىل عــرض نتائ بعــد هــذا التمهي

مســتويات تقديــر الــذات، والقلــق واالكتئــاب لــدى األطفــال الفلســطينيّني ثــم نعالــج يف الفصــل 

ــاين مشــكالت الغضــب واضطــراب الســلوك. الث
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الفصل األول

Beck نتائج اختبار

لالضطرابات النفسية والسلوكيّة

متهيد

أوالً- تقدير الذات

      1- مستوى تقدير الذات لدى األطفال الفلسطينيني.

      2- مستوى تقدير الذات وعالقته بالعوامل الدميغرافيّة.

ثانيًا- القلق

     1- مستوى القلق لدى األطفال الفلسطينيني.

     2- مستوى القلق وعالقته بالعوامل الدميغرافيّة.

ثالثًا- االكتئاب

    1- مستوى  االكتئاب لدى األطفال الفلسطينيني.

    2- مستوى االكتئاب وعالقته بالعوامل الدميغرافيّة.

رابًعا- الغضب

    1- مستوى الغضب لدى األطفال الفلسطينيني.
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    2- مستوى الغضب وعالقته بالعوامل الدميغرافيّة.

خامًسا- اضطراب السلوك

     1- مستوى اضطراب السلوك لدى األطفال الفلسطينيني.

     2- مستوى اضطراب السلوك وعالقته بالعوامل الدميغرافيّة.

خامتة
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الفصل األول

Beck نتائج اختبار

لالضطرابات النفسية والسلوكيّة

متهيد

      يف هــذا الفصــل نقــوم بعــرض نتائــج رائــز ”Beck“ لخمســة أنــواع مــن االضطرابــات االنفعاليّــة 

ــذات  ــر ال ــدين تقدي ــدأ بت ــا. ونب ــامت وخارجه ــال الفلســطينيّون يف املخيّ ــا األطف ــاين منه ــي يع الت

والقلــق واالكتئــاب والغضــب واضطــراب الســلوك حيــث نتعــرف إىل هــذه االضطرابــات، ومــدى 

ــاك  ــا إذا كان هن ــذ، وم ــط بالتلمي ــذي يحي ــوي ال ــادي والرتب ــيل واالقتص ــع العائ ــا بالوض عالقته

ــامت والذيــن  إختــالف يف نســبة هــذه االضطرابــات لــدى التالمــذة الذيــن يعيشــون داخــل املخيّ

يعيشــون خارجهــا. وهــل هنــاك إختــالف يف نســبة هــذه االضطرابــات بــني الذكــور واإلنــاث. 

     ســندرس أيًضــا الفــروق النفســية والســلوكية بــني األطفــال الفلســطينيّني واألطفــال 

اللبنانيّــني الذيــن يعيشــون يف منطقــة جغرافيّــة شــبيهة بالبيئــة الفلســطينيّة.

أوالً: تقدير الذات

       تقديــر الــذات هــو نظــرة الفــرد إىل نفســه،أكانت إيجابيــة أو ســلبية. فتقديــر الــذات لــدى 

الفــرد هــو درجــة الرضــا التــي يشــعر بهــا حــول نفســه مــن عــدة نــواٍح، منهــا تقديــره ألهميتــه أو 

أهميــة العمــل الــذي يقــوم بــه، والثّقــة بقدراتــه.1

  

1 - ريزونر، روبرت. بناء تقدير الذات يف املدارس االبتدائية.
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ــا يف مــدى تقديــر الطفــل لذاتــه. كلــام كانــت البيئــة  ــة واملدرســيّة تأثــريًا قويٍّ    إّن للبيئــة األرسيّ

ــه الشــعور  ــا لدي ــول والتشــجيع، من ــيّة كالحــب والقب ــه األساس ــي إحتياجات ــل وتلبّ ــة للطف حاضن

ــح. ــّذات والثقــة بالنفــس والعكــس صحي بقيمــة ال

مستوى تقدير الّذات لدى األطفال الفلسطينيني:  -1  

جدول رقم (11) مستوى تقدير الّذات 

  
املجموعإناثذكور

خارج املخيّمداخل املخيّمخارج املخيّمداخل املخيّم

 الّنسبةالعدد
 الّنسبةالعدداملئويّة

 الّنسبةالعدداملئويّة
 الّنسبةالعدداملئويّة

 الّنسبةالعدداملئويّة
املئويّة

 تقدير ذات
39,1%27,6138%46,224%24,742%56,821%50متدنٍّ

 تقدير ذات
46,7%51,7165%40,745%57,537%37,550%33متوّسط

 تقدير ذات
14,2%20,750%13,218%16,512%5,714%5مرتفع

100%100353%10087%10091%10085%88املجموع

نالحــظ مــن خــالل الجــدول أعــاله أّن 14,2 % فقــط مــن التّالمــذة الفلســطينيّني داخــل 

املخيّــامت وخارجهــا لديهــم تقديــر ذات مرتفــع، مقابــل 46,7 % لديهــم تقديــر ذات متوّســط أو 

مقبــول، و39,1 % لديهــم تقديــر ذات متــدٍن. 

وإذا نظرنــا إىل نســبة التّالمــذة الذيــن يعانــون مــن تــدٍن يف تقديــر الــّذات، نــرى أنّهــا 

ــة. نســبة مرتفعــة، إذ بلغــت 39,1 % ، وهــذا يشــري إىل التأثــري الّســلبّي للبيئــة االجتامعيّ

ويبــنّي الجــدول أيًضــا أّن هنــاك تبايًنــا يف نســبة تقديــر الــّذات لــدى التّالمــذة
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ــامت  ــل املخيّ ــذة داخ ــا. فالتّالم ــون خارجه ــن يعيش ــامت والذي ــل املخيّ ــون داخ ــن يعيش  الذي

لديهــم تقديــر ذات متــدٍن أكــرث مــن التّالمــذة الذيــن يعيشــون خارجهــا. نجــد كذلــك أّن 56,8 % 

مــن التّالمــذة الّذكــور يعانــون مــن تــدٍن يف تقديــر الــّذات مقابــل 25,3 % مــن التّالمــذة خــارج 

ــم  ــا، و 5,7 % لديه ــل 57,5 % خارجه ــط مقاب ــر ذات متوّس ــم تقدي ــامت، و 37,5 % لديه املخيّ

تقديــر ذات مرتفــع مقابــل 17,2 % خارجهــا. فالفــروق كبــرية وواضحــة بــني التّالمــذة الفلســطينيّني 

ــامت وخارجهــا. وهــذا مــؤّرش خِطــر عــىل مســتقبلهم الّنفــّيس والّســلويكّ والــدراّيس. داخــل املخيّ

ــبة  ــي نس ــّذات ه ــر ال ــدٍن يف تقدي ــن ت ــون م ــن يعان ــور الذي ــذة الّذك ــبة التّالم إّن نس

ــف. ــن الّنص ــرث م ــت أك ــامت، إذ بلغ ــل املخيّ ــة داخ مرتفع

     وللتأكّــد مــن أّن هنــاك فروقًــا دالّــة إحصائيٍّــا يف تقديــر الــّذات لــدى التّالمــذة الّذكــور الذيــن 

 Pearson chi-square ــا باحتســاب ــا، قمن ــن يعيشــون خارجه ــامت والذي يعيشــون داخــل املخيّ

والتــي بلغــت P= 0.000  وهــي أصغــر مــن a=0.05 مــام يشــري إىل وجــود فــروق دالــة إحصائيًــا 

يف درجــة تقديــر الــّذات لــدى الّذكــور داخــل املخيّــامت والذيــن يعيشــون خارجهــا.

كذلــك الحــال بالنســبة لإلنــاث، حيــث نالحــظ أن هنــاك تبايًنــا يف نســبة تقديــر الــّذات 

ــاك 46،2 %  ــا. فهن ــن خارجه ــوايت يعش ــامت، والل ــل املخيّ ــن داخ ــوايت يعش ــذات الل ــدى التلمي ل

ــا 40,7 %  ــك وجدن ــا. كذل ــل 27,6 % خارجه ــامت مقاب ــل املخيّ ــدٍن داخ ــر ذات مت ــن تقدي لديه

لديهــن تقديــر ذات متوســط أو مقبــول داخــل املخيّــامت مقابــل 51,7 % خارجهــا، و13,2 % فقــط 

ــامت مقابــل 20,7 % خارجهــا. لديهــن تقديــر ذات مرتفــع يف املخيّ

لــدى  الــّذات  تقديــر  درجــة  يف  إحصائيٍّــا  دالــة  فــروق  وجــود  مــن  وللتحّقــق 

فــروق  وجــود  إىل  يشــري  الــذي   Pearson chi-square باحتســاب   قمنــا  التلميــذات، 

داخــل كبــرية  إًذا  فاملشــكلة   .  a=0.05 مــن  أصغــر  وهــي   P=0.033 بلغــت  إذ  دالّــة 
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 املخيّامت وهي مشرتكة بني الّذكور اإلناث.

وبالنســبة لتقديــر الــّذات داخــل املخيّــامت بــني الّذكــور واإلنــاث، هنــاك 56,8 % مــن 

، مقابــل 46,2 % لــدى اإلنــاث، و 37,5 % مــن الذكــور لديهــم  الذكــور لديهــم تقديــر ذات متــدنٍّ

تقديــر ذات متوســط أو مقبــول مقابــل 40,7 % لــدى اإلنــاث، و5,7 % فقــط مــن الّذكــور لديهــم 

تقديــر ذات مرتفــع مقابــل 3,2 % لــدى اإلنــاث.

ويــدّل التحليــل اإلحصــايئ عــىل أن P=0.153. وهــذا يعنــي أن الفــروق يف تقديــر الــذات غــري دالـّـة 

لــدى الّذكــور واإلنــاث. فاملشــكلة متشــابهة داخــل املخيّــامت.

كذلــك الحــال بالنســبة للتّالمــذة الّذكــور واإلنــاث الذيــن يعيشــون خــارج املخيّــامت. إذ 

نجــد أن 24,7 % مــن الّذكــور خــارج املخيّــامت يعانــون مــن تقديــر ذات متــدٍن مقابــل 27,7 % 

لــدى اإلنــاث، و57,5 % مــن الذكــور لديهــم تقديــر ذات متوّســط مقابــل 51,7 % لــدى اإلنــاث، 

و16,5 % مــن الذكــور لديهــم تقديــر ذات مرتفــع مقابــل 20,7 %  لإلنــاث.

ــّذات لــدى الّذكــور  ــا يف درجــة تقديــر ال ــة إحصائيّ وملعرفــة مــا إذا كانــت الفــروق دالّ

ــة  ــت القيم ــاب Pearson chi- square . وبلغ ــا باحتس ــد قمن ــامت، فق ــارج املخيّ ــاث خ و اإلن

P=0.615 مــام يشــري إىل عــدم وجــود فــروق دالـّـة يف مســتوى تقديــر الــّذات لــدى الّذكــور واإلناث. 

ــامت. إًذا هنــاك نتائــج متقاربــة يف مســألة تقديــر الــذات خــارج املخيّ

يبــدو أّن نســبة تقديــر الــّذات املتــدين لــدى الّذكــور مرتفعــة أكــرث مــام هــي لــدى اإلناث 

ــا نســبة تقديــر الــّذات املتوّســط أو  ــامت. أّم ــامت، بينــام نجــد العكــس خــارج املخيّ داخــل املخيّ

املقبــول فهــي مرتفعــة لــدى اإلنــاث أكــرث مــام لــدى الّذكــور. وبالنســبة لتقديــر الــّذات املرتفــع 

ــامت, وكذلــك داخلهــا. وهــذا يشــري  ــاث خــارج املخيّ ــدى الّذكــور واإلن فهــي منخفضــة إجــامالً ل

إىل حالــة مــن اإلحبــاط  واليــأس التّــي يعيشــها األطفــال يف املخيّــامت وخارجهــا، وهــذه مشــكلة 

معّقــدة تحتــاج إىل دراســة إضافيــة.



131

ــارج   ــون خ ــن يعيش ــطينيّني الذي ــذة الفلس ــد التّالم ــّذات عن ــر ال ــالف يف تقدي ــاك اخت ــل هن ه

املخيّــامت، والتّالمــذة اللبنانيّــني املوجوديــن يف البيئــة الجغرافيّــة نفســها؟

جدول رقم (12) مستوى تقدير الّذات عند التّالمذة  الفلسطينيّني خارج املخيّامت، والتّالمذة 

اللبنانيّني الذين يعيشون يف البيئة الجغرافيّة نفسها

 تقدير الّذات لدى
تالمذة فلسطينيّون خارج املخيّمتالمذة لبنانيّونالتّالمذة

إناثذكورإناثذكور

 الّنسبةالعدد
 الّنسبةالعدداملئويّة

 الّنسبةالعدداملئويّة
 الّنسبةالعدداملئويّة

املئويّة

27,6%24,724%13,621%11,46%5تقدير ذات متدنٍّ

51,7%58,845%40,950%59,118%26تقدير ذات متوّسط

20,7%16,518%45,514%29,520%13تقدير ذات مرتفع

100%10087%10085%10044%44املجموع

نالحــظ مــن خــالل هــذا الجــدول أّن هنــاك تبايًنــا يف نســبة تقديــر الــّذات لــدى التّالمذة 

الفلســطينيّني والتّالمــذة اللبنانيّــني الذيــن يعيشــون يف البيئــة الجغرافيّــة نفســها. إذ تبــنّي أن 11,4 

ــذة  ــن التّالم ــل  24,7 % م ، مقاب ــدنٍّ ــر ذات مت ــم تقدي ــور لديه ــني الّذك ــذ اللبنانيّ ــن التّالمي % م

ــل  58,8  ــط مقاب ــر ذات متوّس ــم تقدي ــني لديه ــذة اللبنانيّ ــن التّالم ــطينيّني، و 59,1 % م الفلس

ــع،   ــر ذات مرتف ــم تقدي ــني لديه ــذة اللبنانيّ ــذة الفلســطينيّني، و 29,5 % مــن التّالم % مــن التّالم

ــل 16,5 % للتّالمــذة الفلســطينينّي. مقاب

ــات لديهــن تقديــر ذات متــدٍن، مقابــل   أّمــا لــدى اإلنــاث، فهنــاك 13,6 % مــن اللبنانيّ

ــل   ــط، مقاب ــر ذات متوّس ــّن تقدي ــات لديه ــن اللبنانيّ ــطينيّات، و 40,9 % م ــدى الفلس 27,6 % ل

51,7 % لــدى الفلســطينيّات، و 45,5 % مــن اللبنانيّــات لديهــّن تقديــر ذات مرتفــع، مقابــل 20,7 

%  لــدى الفلســطينيّات. 

بإختصــار، تبــنّي أن التالمــذة الفلســطينيّني مــن كال الجنســني يعانــون مــن تــدين
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ــة مــن  ــة قريب ــني الذيــن يعيشــون يف منطقــة جغرافيّ ــّذات أكــرث مــن التالمــذة اللبنانيّ ــر ال  تقدي

ــامت. املخيّ

2 ـ مستوى تقدير الذات وعالقته بالبيئة الدميغرافيّة:

تقدير الّذات عند األطفال وعالقته بالوضع العائيل:أ- 

جدول رقم (13) عالقة درجة  تقدير الّذات لدى التلميذ بوضعه العائّيل

املجموعتقدير ذات مرتفعتقدير ذات متوّسطتقدير ذات متدنٍّ

 الوضع العائّيل
 الّنسبةالعددللتلميذ

 الّنسبةالعدداملئويّة
 الّنسبةالعدداملئويّة

 الّنسبةالعدداملئويّة
املئويّة

 يعيش التلميذ مع
85%15,3300%48,346%36,3145%109والديه

 يعيش التلميذ مع
 أحد والديه أو

أقاربه
29%54,721%49,63%5,753%15

100%13,9353%4749%39,1166%138املجموع

ــم  ــم لديه ــع والديه ــون م ــن يعيش ــطينيّني الذي ــذة الفلس ــن التالم ــدو أن %36,3 م يب

، و %48,3 لديهــم تقديــر ذات متوّســط، و %15,3 لديهــم تقديــر ذات مرتفــع. تقديــر ذات متــدنٍّ

ــاك 54,7%  ــم  فهن ــم أو أقاربه ــد والديه ــع أح ــون م ــن يعيش ــذة الذي ــد التالم ــا عن أم

منهــم لديهــم تــدنٍّ يف تقديــر الــّذات، و %49,6 لديهــم تقديــر ذات متوّســط، وهنــاك فقــط 5,7% 

منهــم لديهــم تقديــر ذات مرتفــع.

نالحــظ أّن التّالمــذة الذيــن يعيشــون مــع والديهــم لديهــم تقديــر ذات مرتفــع أكــرث مــن 

التّالمــذة الذيــن يعيشــون مــع أحــد والديهــم، أو مــع أقاربهــم.

وجــود  إىل  يشــري  وهــذا   P=0.022 أن  تبــنّي  إحصائيًــا،  الدالــة  الفــروق  ولدراســة 

ولصالــح العائــيل،  ووضعهــم  التالميــذ  لــدى  الــّذات  تقديــر  مســتوى  بــني  دالّــة  فــروق 
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 األطفال الذين يعيشون مع والديهم.

تقدير الّذات عند األطفال وعالقته باملستوى التعليمي لألب:ب- 

ــّي  ــتوى التّعليم ــذ باملس ــدى التّلمي ــّذات ل ــر ال ــة تقدي ــة درج ــم (14) عالق ــدول رق ج

ــده لوال

املجموعتقدير ذات مرتفعتقدير ذات متوّسطتقدير ذات متدنٍّ

 املستوى

التّعليمّي لألّب
العدد

 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة

44,8%8151%47,712%44,372%67أّمّي أو ابتدايّئ

48%14,1162%4723%38,976%63متوّسط أو ثانوّي

7,2%41,724%5010%8,312%2جامعّي

100%13,4337%47,545%39,2160%132املجموع

تبــنّي أّن التالمــذة الذيــن ينتمــون إىل أب أمــّي أو ذي مســتوى إبتــدايئ لديهــم تقديــر 

ــط  ــم فق ــاك 8 % منه ــبة 47,7 % وهن ــط بنس ــر ذات متوس ــبة 44,8 % وتقدي ــدٍن بنس ذات مت

ــع.  ــر ذات مرتف ــم تقدي لديه

ــر ذات  ــه لديهــم تقدي بالنســبة لــألب ذي املســتوى التعليمــي املتوســط، فــإن 38,9 % مــن أبنائ

منخفــض و47 % تقديــر ذات متوســط و 14 % تقديــر ذات مرتفــع. أمــا األب ذو املســتوى 

ــط  ــر ذات متوس ــض و50 % تقدي ــر ذات منخف ــم تقدي ــه لديه ــن أبنائ ــإن 8,4 % م ــي، ف الجامع

و 41,7 % تقديــر ذات مرتفــع. كلــام ارتفــع مســتوى األب التعليمــي ارتفــع تقديــر الــذات لــدى 

ــا يف هــذا  ــة إحصائيٍّ ــروق دال ــح. ويشــري احتســاب P=0.000 إىل وجــود ف ــه والعكــس صحي أبنائ

املجــال.
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ج- تقدير الّذات عند األطفال وعالقته باملستوى التعليمي لألم:

هل ملستوى األم التعليمي تأثري يف درجة تقدير أبنائها لذواتهم؟

جدول رقم (15) عالقة درجة تقدير الّذات لدى التّلميذ باملستوى التّعليمّي لوالدته

املجموعتقدير ذات مرتفعتقدير ذات متوّسطتقدير ذات متدنٍّ

العددمستوى التعليم
 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة

42,9%9,3150%3614%54,754%82إبتدايئ وما دون

 متوّسط أو

ثانوّي
48%27101%56,729%16,3178%50,8

6,3%22,722%45,55%31,810%7جامعّي

100%13,7350%47,248%39,1165%137املجموع

تبــنّي مــن خــالل الجــدول أعــاله أن التالمــذة الذيــن ينتمــون إىل أم أميّــة أو بالــكاد تقــرأ 

ــر ذات  ــم تقدي ــم لديه ــل 36 % منه ــر ذات منخفــض بنســبة54,7 % مقاب ــم تقدي ــب لديه وتكت

متوســط و 9,3 % لديهــم تقديــر ذات مرتقــع.

ــوي  ــن يعيشــون مــع أم ذات مســتوى تعليمــي متوســط أو ثان بالنســبة للتالمــذة الذي

لديهــم نســبة تقديــر ذات منخفــض تصــل إىل  27 % مقابــل 56,7 % منهــم لديهــم تقديــر ذات 

ــر ذات مرتفــع. متوســط و 16,3 % تقدي

أمــا بالنســبة للتالمــذة الذيــن ينتمــون إىل أم جامعيــة، فــإن نســبة تقديــر الــّذات املتــدين 

ــر ذات  ــم تقدي ــط و 22,7 % لديه ــر ذات متوس ــم تقدي ــل 45,5 % لديه ــل إىل 31,8 % مقاب تص

مرتفــع.

وعنــد دراســة الفــروق الّدالــة، وجدنــا أن p=0.000 أي هنــاك فــروق دالّــة يف مســتوى 

تقديــر الــّذات تعــود إىل مســتوى األم التعليمــي. إذ كلــام إرتفــع املســتوى التعليمــي لــألم، إرتفــع 

معــه تقديــر الــذات عنــد أبنائهــا والعكــس صحيــح.
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د- تقدير الّذات عند األطفال وعالقته باملستوى االقتصادّي للعائلة:

جدول رقم (16) عالقة درجة تقدير الّذات لدى التّلميذ باملستوى االقتصادي لعائلته

املجموعتقدير ذات مرتفعتقدير ذات متوّسطتقدير ذات متدنٍّ

 املستوى االقتصادّي

لألرسة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة

 أقّل من 400 ألف

ل.ل
77%43,578%44,122%12,4177%51,4

 بني 700-400 ألف

ل.ل
46%37,460%48,817%13,8123%35,8

 أكرث من 700 ألف

ل.ل
12% 27,324%54,58%18,244%12,8

100%13,7344%4747%39,2162%135املجموع

ــن  ــّل م ــهرّي أق ــم الّش ــذة دخــل عائلته ــن التّالم ــاك 51,4 % م يوضــح الجــدول أّن هن

، و 44,1 % منهــم لديهــم تقديــر ذات  400 ألــف ل.ل. و 43,5 % منهــم لديهــم تقديــر ذات متــدنٍّ

متوّســط، و 12,4 % منهــم لديهــم تقديــر ذات مرتفــع.

وبالنســبة للعائــالت التــي يــرتاوح دخلهــا الشــهري مــا بــني 400 - 700 ألــف ل.ل. فــإن 

 ، النســبة تصــل إىل 35,8 %. ويف هــذه الفئــة نجــد 37,4 % مــن األبنــاء لديهــم تقديــر ذات متــدنٍّ

و 48,8 % لديهــم تقديــر ذات متوســط و 13,8 % لديهــم تقديــر ذات مرتفــع.

ونالحــظ أيًضــا أّن هنــاك 12,8 % فقــط مــن التّالمــذة دخــل عائلتهــم الّشــهرّي يتجــاوز 

700 ألــف ل.ل. ويف هــذه الرشيحــة، نجــد 27,3 % منهــم لديهــم تــدنٍّ يف تقديــر الــّذات، و 54,5 

% منهــم لديهــم تقديــر ذات متوّســط، و 18,2 % منهــم لديهــم تقديــر ذات مرتفــع.
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ــا أن p=0.315، مــام يعنــي أن  ــا، فقــد وجدن ــة إحصائيٍّ وملعرفــة مــا إذا كانــت الفــروق دالّ

الفــروق غــري دالّــة. إن تقديــر الــذات عنــد األطفــال ال يتأثـّـر باملســتوى االقتصــادي عنــد األهــل. باعتبــار 

أن معظــم العائــالت الفلســطينيّة تعــاين الظــروف املاديــة الصعبــة.

ه. تقدير الّذات عند األطفال وعالقته مبستوى تحصيلهم الّدراّيس:

جدول رقم (17) عالقة مستوى تقدير الذات لدى التلميذ مبستوى تحصيله الدرايس

املجموعتقدير ذات مرتفعتقدير ذات متوّسطتقدير ذات متدنٍّ

 مستوى

 التّحصيل

الّدرايس للتّلميذ

العدد
 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة

 تحصيل درايس

متدنٍّ (راسب)
82%59,954%39,41%0,7137%39,1

 تحصيل درايس

مقبول
45%41,753%49,110%9,2108%30,9

 تحصيل درايس

جيّد
10%9,557%54,338%36,2105%30

100%14350%46,949%39,1164%137املجموع

ضمــن فئــة املتعرثيــن يف تحصيلهــم، نجــد أن تقديــر الــّذات متــدنٍّ لديهــم، إذ وصلــت 

نســبة تقديــر الــّذات املرتفــع إىل 0,7 % أي 7 باأللــف. وهنــاك حــواىل 60 % منهــم لديهــم تقديــر 

ذات متــدٍن، و39 % لديهــم تقديــر ذات متوســط.
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ضمــن فئــة التحصيــل املقبــول، نجــد 9,2 % مــن التالمــذة لديهــم تقديــر ذات مرتفــع 

مقابــل 41,7 % لديهــم تقديــر ذات متــدٍن و49,1 % لديهــم تقديــر ذات متوســط.

ــع  ــّذات املرتف ــر ال ــإن نســبة تقدي ــد، ف ــل الجيّ ــذة ذوي التحصي ــة التالم ــا ضمــن فئ أم

ــر  ــذوي تقدي ــم ل ــدين، و54,3 % منه ــّذات املت ــر ال ــذوي تقدي ــل 9,5 % ل تصــل إىل 36,2 % مقاب

ــّذات املتوســط. ال

تبــنّي مــن خــالل الجــدول املذكــور وجــود عالقــة قويــة بــني تقديــر الــذات لــدى التالمذة 

ومســتوى تحصيلهــم الدرايس.

ــدى التّالمــذة  ــّذات ل ــر ال ــني نســبة تقدي ــا ب ــة إحصائيٍّ ــة دالّ ــد مــن وجــود عالق وللتّأكّ

وتحصيلهــم الــّدرايس، قمنــا باحتســاب  chi-square حيــث بلغــت p=0.000 أي أن هنــاك فروقــاً 

ــة بــني الفئــات الثــالث املذكــورة تعــود إىل مســتوى التحصيــل. دالّ

ثانياً: القلق

القلــق هــو خــوف غامــض يقــوم عــىل توقّــع األســوأ بحيــث ال يعتمــد املــرء عــىل دور 

ــة. لذلــك فالفــرد  العقــل واملنطــق، بــل عــىل مــا متليــه عليــه أفــكاره الّســلبيّة وانفعاالتــه البدائيّ
القلــق عاجــز عــن التمييــز بــني مــا هــو واقّعــي ومــا هــو غــري واقعــّي.1

ــن، وعــدم االســتقرار. وميكــن اســقاط  ــعور باألم ــدام الّش ــق نتيجــة النع ويحــدث القل

ــه. ــق عــىل أّي يشء، وربطــه ب ــعور بالقل الّش

ويظهــر القلــق عــىل شــكل أعــراض نفســيّة وجســديّة مثــل: الّضجــر وامللــل، واإلرهــاق 

والصــداع، صعوبــة الرتكيــز، حساســيّة مفرطــة، تشــّنج عضــّيل، توتـّـر عصبــّي، واضطرابــات يف الّنــوم 

والجهــاز الهضمــي.

ــة، ويفتقــر إىل الشــعور باألمــان  ــا صعب ــان يعيــش ظروفً إن الطفــل الفلســطيني يف لبن

واالســتقرار والحاميــة. ويوضــح الجــدول اآليت نســبة القلــق ودرجاتــه لــدى األطفــال الفلســطينيّني.

1- يعقوب، غسان. كيف نتغلّب عىل القلق والخوف. ص.  62.
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مستوى القلق لدى األطفال:  -1  

جدول رقم (18) درجة القلق لدى التّالمدة الفلسطينينّي

إناثذكور

املجموعخارج املخيّمداخل املخيّمخارج املخيّمداخل املخيّم

العددالقلق
 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
العدد

 النسبة

املئويّة

 قلق بدرجة

متدنيّة
24%27,325%29,412%13,214%16,175%21,4

 قلق بدرجة

متوّسطة
13%14,812%14,16%6,611%12,642%12

 قلق بدرجة

مرتفعة
41%46,638%44,735%38,533%37,9147%41,9

 قلق بدرجة

ا مرتفعة جدٍّ
10%11,410%11,838%41,829%33,487%24,8

100%100351%10087%10091%10085%88املجموع

ــدى الّذكــور و  ــامت تصــل إىل 46,6 % ل نالحــظ أّن نســبة القلــق املرتفــع داخــل املخيّ

38,5 % لــدى اإلنــاث، بينــام تبلــغ خــارج املخيّــامت 44,7 % لــدى الّذكــور و 37,9 % لــدى اإلنــاث.

يبــدو أّن نســبة القلــق املرتفــع لــدى الّذكــور تفــوق النســبة لــدى اإلنــاث، ســواء داخــل 

ــامت 11,4 %  ا، فقــد بلغــت داخــل املخيّ ــق املرتفــع جــدٍّ ــا نســبة القل ــا. أّم ــامت أو خارجه املخيّ

لــدى الّذكــور و 41,8 % لــدى اإلنــاث، بينــام وصلــت خــارج املخيّــامت إىل 11,8 % لــدى الّذكــور 

مقابــل 33,4 % لــدى اإلنــاث.

ا نجده أكرث لدى اإلناث داخل املخياّمت وخارجها. وهذا يعني أّن نسبة القلق املرتفع جدٍّ
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ــاث  ــور واإلن ــدى الّذك ــق ل ــة القل ــة يف درج ــة دالّ ــروق إحصائيّ ــود ف ــن وج ــد م وللتّأك

داخــل املخيّــامت، قمنــا باحتســاب Pearson Chi-Square حيــث بلغــت p=0.000 أي أن الفــروق 

قامئــة بــني الّذكــور واإلنــاث يف درجــات القلــق. فاإلنــاث يشــعرن بالقلــق أكــرث بكثــري مــن الّذكــور. 

هــذه ظاهــرة هامــة تســتدعي التفكــري والبحــث وهــي أن القلــق متشــابه لــدى الّذكــور داخــل 

ــامت وخارجهــا مبختلــف درجاتــه. املخيّ

ــن  ــاث الذي ــور واإلن ــدى الّذك ــق ل ــة القل ــا يف درج ــة إحصائيً ــروق الّدال ــة الف ولدراس

  (p=0.000) حيــث بلغــت Pearson Chi-Square ــا بإحتســاب ــامت، قمن يعيشــون خــارج املخيّ

وتبــنّي وجــود فــروق دالّــة بــني الجنســني يف مســتوى القلــق. ويبــدو أن درجــة املخاطــرة مرتفعــة 

أكــرث لــدى اإلنــاث.

ــون  ــن يعيش ــور الذي ــدى الّذك ــق ل ــة القل ــا يف درج ــة إحصائيٍّ ــروق الدالّ ــبة للف وبالنس

ــدم وجــود  ــت p=0.989 عــىل ع ــد دلّ ــا، فق ــن يعيشــون خارجه ــور الذي ــامت والّذك داخــل املخيّ

فــروق فيــام بينهــم. وهــذا يعنــي أن الذكــور يتكيفــون مــع الظــروف الخارجيــة أكــرث مــن اإلنــاث، 

ــل  ــق رّدات الفع ــن طري ــق ع ــاط والقل ــعورهم باإلحب ــن ش ــري ع ــيلة للتعب ــم وس ــدون له ويج

ــي.  ــغ اللفظ ــلوك والتفري ــراب الس ــة وإضط العدواني

باختصــار، إن نســبة القلــق املتوّســط واملرتفــع، هــي مرتفعــة لــدى الّذكــور أكــرث مــن 

ــاث حيــث بلغــت 41,8 %  ــدى اإلن ــارزة أكــرث ل ا فهــي ب ــق املرتفــع جــدٍّ ــا نســبة القل ــاث. أّم اإلن

داخــل املخيّــامت مقابــل 11,4 % لــدى الّذكــور، و33,4 % لــدى اإلنــاث خــارج املخيّــامت مقابــل 

ــان.  ــة واألّم ــدم اإلحســاس بالطأمنين ــق والخــوف، وع ــاين القل ــاة تع ــور. فالفت ــدى الّذك 11,8 % ل

فالّضغــوط الّنفســّية واالجتامعيّــة التــي ميارســها األهــل بشــكل خــاّص، واملجتمــع بشــكل عــاّم عــىل 

الفتيــات تزيــد مــن حــّدة القلــق وكأن الظــروف املعيشــيّة والســكنيّة الســيّئة ال تكفــي. كــام نالحظ 

ــامت أكــرث مــام هــي لــدى اإلنــاث  ا لــدى اإلنــاث داخــل املخيّ ارتفــاع نســبة القلــق املرتفــع جــدٍّ

خــارج املخيّــامت. وهــذا يعــود إىل حالــة التّوتـّـر والخــوف الــذي يعيشــه ســّكان املخيّــامت، والتــي 

تنعكــس ســلبًا عــىل شــعور الفتــاة بعــدم األّمــان.
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عالقة القلق باملرحلة العمريّة:

مــن خــالل دراســتنا امليدانيّــة، تبــنّي أن املتوســط الحســايب للقلــق لــدى التالمــذة يختلف 

باختــالف الجنــس والعمــر. إذ نالحــظ أّن املتوّســط الحســايب لتالمــذة الصــّف الثــاين الّذكــور الذيــن 

ــع هــذا  ــّم يرتف ــا. ث ــامت، و54,41 خارجه ــر هــو 54,67 داخــل املخيّ ــن العم هــم يف الســابعة م

املتوّســط لــدى تالمــذة الّصــّف الرّابــع والذيــن هــم يف التاســعة مــن العمــر، إذ يبلــغ 60,57 داخــل 

املخيّــامت، و 75  خارجهــا. ثــّم يســتمّر املتوّســط يف االرتفــاع لــدى تالمــذة الّصــّف الّســادس داخــل 

املخيّــامت والذيــن هــم يف الحاديــة عــرشة مــن العمــر، إذ يبلــغ 64,7 ، ولكّنــه ينخفــض قليــالً لــدى 

تالمــذة الّصــّف الّســادس الذيــن يعيشــون خــارج املخيّــامت ليبلــغ 62,53 .

ــن  ــادس، والذي ــّف الّس ــذة الّص ــم تالم ــق ه ــة للقل ــرث عرض ــذة األك ــتنتج أّن التّالم نس

ــنة. ــني 11 و 12 س ــم ب ــرتاوح أعامره ت

ــدى  ــق ل ــط الحســايّب للقل ــف. إذ نالحــظ أّن املتوّس ــر يختل ــاث، فاألّم ــا بالنســبة لإلن أّم

تلميــذات الصــّف الثّــاين هــو 59,84 داخــل املخيّــامت، و 63,13 خارجهــا. ثــّم يرتفــع هــذا 

ــه ينخفــض لــدى تلميــذات الّصــّف  ــامت، ولكّن املتوّســط  لــدى تلميــذات الّصــّف الرّابــع يف املخيّ

الرّابــع اللــوايت يعشــن خارجهــا ، ثــّم يعــود ويســتمّر يف االرتفــاع لــدى تلميــذات الّصــّف الّســادس 

ســواء اللــوايت يعشــن داخــل املخيّــامت أو خارجهــا، إذ يبلــغ 71 داخــل املخيّــامت و 67,83 لــدى 

ــدو أن الصــف الســادس يطــرح بعــض اإلشــكاالت أكــرث مــن ســواه  ــوايت يعشــن خارجهــا. ويب الل

ــادة الوعــي االجتامعــي. ــوغ أو زي ــك بســبب البل ــاث أكان ذل ــدى اإلن وبخاصــة ل

هــل هنــاك اختــالف يف نســبة القلــق ونســبته لــدى التّالمــذة الفلســطينيّني الذيــن يعيشــون خــارج  

ــة نفســها؟ ــني املوجوديــن يف البيئــة الجغرافيّ ــامت والتّالمــذة اللبنانيّ املخيّ

الّذكــور  اللبنانيّــني  التّالمــذة  مــن   %  50 أّن  اإلحصــاءات  خــالل  مــن  يتبــنّي 
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ــل  ــًدا مقاب ــة ج ــة مرتفع ــة، و 22,7 % بدرج ــة مرتفع ــق بدرج ــم قل ــميّة لديه ــة الرس يف املدرس

ــة  ــة مرتفع ــق بدرج ــع و11,8 % قل ــق مرتف ــم قل ــن لديه ــطينيّني الذي ــذة الفلس 44,7 % للتالم

جــًدا. وهــذا يشــري إىل أن التّالمــذة اللبنانيّــني هــم أكــرث عرضــة للقلــق مــن التّالمــذة الفلســطينيّني 

الذيــن يعيشــون يف البيئــة الجغرافيّــة نفســها. وهــذه ظاهــرة هامــة تســتدعي البحــث وتدعــو إىل 

التســاؤل.

ــق املرتفــع  ــا، إذ تصــل نســبة القل ــق مًع ــون القل ــني والفلســطينيّني يعان ــال اللبنانيّ إن األطف

ــا  ــطينيّني. أم ــور الفلس ــل 56,5 % للّذك ــور إىل 72,7 % مقاب ــني الّذك ــد اللبنانيّ ــًدا عن ــع ج واملرتف

ــا تصــل إىل 72,8  ــًدا فإنه ــع ج ــع واملرتف ــق املرتف ــإن نســبة القل ــات، ف ــات اللبنانيّ بالنســبة للفتي

% مقابــل 71,3 % للتلميــذات الفلســطينيّات خــارج املخيّــامت. فالنســبة متشــابهة لــدى اإلنــاث 

اللبنانيــات والفلســطينيّات. غــري أّن هــذه املســألة تختلــف بــني الذكــور اللبنانيــنّي والفلســطينيّني. 

ونعــرتف أننــا مل نتمكــن مــن توضيــح هــذا االلتبــاس، ألن هــذه املســألة تحتــاج إىل متابعــة البحــث 

ــامت. ــني الذيــن يعيشــون يف جــوار املخيّ عــىل عيّنــة أوســع مــن التالمــذة اللبنانيّ

لقــد دلــّت نتائــج Pearson Chi-Square عــىل عــدم وجــود فــروق دالـّـة بــني التالمــذة اللبنانيّــني 

.( p=0.828) والفلســطينيّني يف مســألة القلــق

2-مستوى القلق وعالقته بالعوامل الدميغرافيّة:

القلق عند األطفال وعالقته بالوضع العائيل: أ- 

ــاك %24,3 منهــم  ــن يعيشــون مــع والديهــم، هن بالنســبة للتالمــذة الفلســطينيّني الذي

لديهــم قلــق بدرجــة خفيفــة، و11,3 % منهــم لديهــم قلــق بدرجــة متوســطة، و 42,4 % منهــم 

لديهــم قلــق بدرجــة مرتفعــة، و64,4 % لديهــم قلــق بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــًدا.

ــم ــم لديه ــاك 3,7 % منه ــم، هن ــع أحــد والديه ــن يعيشــون م ــذة الذي بالنســبة للتالم
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ــق  ــم قل ــطة، و 79,2 % لديه ــة متوس ــق بدرج ــم قل ــم لديه ــة، و17 % منه ــة متدني ــق بدرج  قل

ــة جــًدا. ــة ومرتفع بدرجــة مرتفع

يبــدو واضًحــا أن األطفــال الذيــن يعيشــون مــع أحــد الوالديــن يعانــون القلــق أكــرث مــن 

الذيــن يعيشــون مــع والديهــم. وتشــري Pearson Chi-Square إىل أن الفــروق دالّــة بــني تالمــذة 

.(p=0.001) املجموعتــني

القلق عند األطفال وعالقته باملستوى التّعليمّي لألب:ب- 

بالنســبة لألطفــال الذيــن ينتمــون ألب أمــّي أو ذي مســتوى إبتــدايئ نجــد 17,9 % منهــم 

ــة، و 12,3 % منهــم لديهــم قلــق بدرجــة متوســطة، و 69,6 % منهــم  لديهــم قلــق بدرجــة متدنيّ

لديهــم قلــق بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــًدا.

بالنســبة للتالمــذة الذيــن يكــون مســتوى والدهــم التعليمــي متوســطًا أو ثانويـًـا، هنــاك 

22,2 % منهــم لديهــم قلــق بدرجــة متدنيّــة، و9,9 % منهــم لديهــم قلــق بدرجــة متوســطة، و67,9 

% لديهــم قلــق بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــًدا.

أمــا بالنســبة لــألب الجامعــّي، فنجــد 20,8 % مــن أبنائــه لديهــم قلــق بدرجــة متدنيّــة، 

و 25 % منهــم لديهــم قلــق بدرجــة متوســطة، و 54,2 % لديهــم قلــق بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة 

. ا جًد

الفــروق واضحــة بــني أبنــاء األب الجامعــي وأبنــاء األب األمــّي وذي املســتوى االبتــدايئ. 

وبصــورة عامــة، نالحــظ أن نســبة القلــق مرتفعــة لــدى جميــع الفئــات، مــام يعنــي أن ظــروف 

العيــش يف املخيّــامت تبعــث عــىل القلــق.

ج- القلق عند األطفال وعالقته باملستوى التّعليمّي لألم :

ــة أو ذات املســتوى االبتــدايئ، هنــاك26 % منهــم لديهــم قلــق  بالنســبة ألبنــاء األم األميّ

ــق  ــم قل ــم لديه ــطة، 60,7 % منه ــق بدرجــة متوّس ــم قل ــم لديه ــة، و13,3 % منه بدرجــة متدنيّ

ا. بدرجــة مرتفعــة و مرتفعــة جــدٍّ
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وبالنســبة ألبنــاء األم ذات املســتوى املتوســط أو الثانــوي، هنــاك 18 % منهــم لديهــم قلــق 

بدرجــة متدنيّــة، و 10,7 % منهــم لديهــم قلــق بدرجــة متوّســطة، و 71,4 % منهــم لديهــم قلــق 

ا. بدرجــة مرتفعــة و مرتفعــة جــدٍّ

ــة، و  ــق بدرجــة متدنيّ ــاك 13,6 % منهــم لديهــم قل ــة، فهن ــاء األم الجامعي أمــا بالنســبة ألبن

18,2 % منهــم لديهــم قلــق بدرجــة متوّســطة، و 68,2 % منهــم لديهــم قلــق بدرجــة مرتفعــة و 

ا. مرتفعــة جــدٍّ

ــذة  ــدى التّالم ــق ل ــتوى القل ــني مس ــا ب ــة إحصائيٍّ ــروق دالّ ــاك ف ــت هن ــا إذا كان ــة م ملعرف

ــدم  ــي ع ــذا يعن ــاب Chi-Square (p=0.167) . وه ــا باحتس ــّي، قمن ــم التّعليم ــتوى أُّمهاته ومس

ــّي. ــتوى األم التعليم ــبة ملس ــق بالنس ــة القل ــذة يف درج ــني التالم ــة ب ــروق دالّ ــود ف وج

د- القلق عند األطفال وعالقته باملستوى االقتصادّي للعائلة:

ــاء الفئــة األوىل (الدخــل الشــهري أقــل مــن 300 دوالر) هنــاك 20,9 % منهــم  بالنســبة ألبن

ــم  ــطة، و 64,4 % منه ــق بدرجــة متوّس ــم قل ــم لديه ــة، و15 % منه ــق بدرجــة متدنيّ ــم قل لديه

ا. لديهــم قلــق بدرجــة مرتفعــة و مرتفعــة جــدٍّ

بالنســبة لتالمــذة الفئــة الثانيــة (266 - 466 دوالًرا) هنــاك 22,8 % منهــم لديهــم قلــق 

ــة، و 8,1 % منهــم لديهــم قلــق بدرجــة متوّســطة، و 69,1 % منهــم لديهــم قلــق  بدرجــة متدنيّ

ا. ــة جــدٍّ ــة و مرتفع بدرجــة مرتفع

وبالنســبة للفئــة الثالثــة (أكــرث مــن 466 دوالًرا) هنــاك 18,2 % منهــم لديهــم قلــق بدرجــة 

متدنيّــة، و 13,6 % منهــم لديهــم قلــق بدرجــة متوّســطة، و 68,6 % منهــم لديهــم قلــق بدرجــة 

ا. مرتفعــة و مرتفعــة جــدٍّ

وتشــري p= 0.090 إىل عــدم وجــود فــروق دالّــة يف درجــة القلــق تعــود إىل مســتوى الدخــل 

العائــيل باعتبــار أن املداخيــل محــدودة وعــدد أفــراد العائلــة كبــري.
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ه- القلق عند األطفال وعالقته مبستوى تحصيلهم الّدراّيس :

تبــنّي أن 39,1 % مــن التالمــذة الفلســطينيّني لديهــم تحصيــل درايس متــدٍن. و 30,9 % 

منهــم لديهــم درجــة مقبــول و 30 % لديهــم درجــة جيّــد.

يف فئــة التحصيــل املتــدين، نجــد 19 % لديهــم قلــق بدرجــة خفيفــة و 8,8 % بدرجــة 

متوســطة و 72,3 % منهــم لديهــم قلــق بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــًدا.

يف فئــة املقبولــني، هنــاك 17,6 % منهــم لديهــم قلــق ضعيــف و 15,7 % لديهــم قلــق 

بدرجــة متوســطة و 66,7 % لديهــم قلــق بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــًدا.

أمــا يف فئــة الجيّــد، فهنــاك 27,6 % لديهــم قلــق ضعيــف مقابــل 12,4 % لديهــم قلــق 

متوســط و 60 % منهــم لديهــم قلــق مرتفــع ومرتفــع جــًدا.

تشــريp= 0.206 إىل عــدم وجــود فــروق دالّــة بــني التالمــذة يف درجــة القلــق تعــود إىل 

مســتوى التحصيــل. فالدافعيــة منخفضــة وكذلــك الشــعور بالرضــا  بســبب طغيــان القلــق.

ثالثًا: االكتئاب

يشــري االكتئــاب إىل حالــة مــن الحــزن والتشــاؤم وإنخفــاض يف تقديــر الــّذات. ويعتقــد 

النــاس أّن األطفــال دامئــاً يشــعرون بالفــرح، وهــم بعيــدون عــن همــوم الراشــد. وعندمــا نســمع 

ــا؟ ــا نتســاءل مــا الــذي يجعلــه كئيبً أّن هنــاك طفــالً مكتئبً

يظهراالكتئاب لدى األطفال من خالل عّدة أعراض1:

املزاج: شعور الطفل بحزن مبالغ فيه مصحوب بانفعال شديد وشعور بالذنب.- 

يف -  وانخفــاض  وانطــواء،  بــكاء  الــكالم،  يف  بــطء  النشــاط،  يف  نقــص  األرق،  الّســلوك: 

أفعــال  خــالل  مــن  حزنهــم  عــن  األطفــال  بعــض  يعــّرب  قــد  االجتامعــّي.  التّواصــل 

1- Oster, G., Montgomery, S. (1995). Helping your Depressed Teenager: A Guid for Parents and 

Caregivers. p. 47 -48.
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سلبيّة مثل العدوانيّة أو الّرصاخ، أو التّخريب والغضب إلخ.

ــه غــري جديــر باالهتــامم، -  ــّذات، وبأنّ ــا بتــديّن تقديــر ال تغــرّي يف املشــاعر: يشــعر الطفــل هن

وغــري كفــوء، ويعتقــد أّن اآلخريــن ينظــرون إليــه كذلــك. وهــذا مــا ينعكــس عــىل تحصيلــه 

الــدراّيس، ويعرّضــه للرســوب. 

ــاذ -  ــة يف اتّخ ــه صعوب ــطء يف االســتيعاب والتّفكــري، لدي ــز، وب ــر، وضعــف الرتكي يشــعر بالتوتّ

ــوم نفســه عــىل أي خطــأ يحصــل. القــرارات، ويل

التّغــرّيات الجســديّة: اضطرابــات يف عــادات األكل و النــوم، الّشــعور بالتّعــب بشــكل مســتمّر، - 

آالم يف املعــدة أو غثيــان أو صــداع إلــخ...

عدم إهتامم باألنشطة واأللعاب التي كان يحبها.- 

ــة يف مــدارس األنــروا مــن هــذه األعــراض؟ ومــا هــي درجــة  هــل يعــاين تالمــذة املرحلــة االبتدائيّ

االكتئــاب لديهــم؟ 

االكتئاب لدى األطفال الفلسطينيني:  -1  

جدول رقم (19) درجة االكتئاب لدى التّالمذة الفلسطينينّي

إناثذكور

املجموعخارج املخيّمداخل املخيّمخارج املخيّمداخل املخيّم

العدد
 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة

 اكتئاب

 بدرجة

متدنيّة

22%2547%55,323%25,343%49,4135%38,46

 اكتئاب

 بدرجة

متوّسطة

11%12,511%12,914%15,412%13,848%13,67
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 اكتئاب

 بدرجة

مرتفعة

31%35,219%22,432%35,217%19,599%28,21

 اكتئاب

 بدرجة

 مرتفعة

ا جدٍّ

24%27,38%9,422%24,215%17,269%19,66

100%100351%10087%10091%10085%88املجموع

ــامت وخارجهــا  لديهــم  نالحــظ  أّن 38,46 % مــن التّالمــذة الفلســطينيّني داخــل املخيّ

اكتئــاب بدرجــة متدنيّــة، و13,66 % لديهــم اكتئــاب بدرجــة متوّســطة، و47,87 % لديهــم  اكتئــاب 

ا. بدرجــة مرتفعــة و مرتفعــة جــدٍّ

ــن  ــدى التّالمــذة الذي ــاب ل ــني نســبة االكتئ ــا ب ــريًا وواضًح ــا كب ــاك تبايًن ــا أّن هن ونجــد أيًض

ــل  ــور داخ ــذ الّذك ــن التّالمي ــاك 25 % م ــون خارجها.هن ــن يعيش ــامت، والذي ــل املخيّ ــون داخ يعيش

ــامت. وهنــاك 12,5 % مــن الّذكــور  ــامت لديهــم اكتئــاب ضعيــف مقابــل 55,3 % خــارج املخيّ املخيّ

داخــل املخيّــامت لديهــم اكتئــاب بدرجــة متوّســطة، مقابــل 12,9 % خــارج املخيّــامت. ومــن املهــّم أن 

نشــري إىل أن 62,5 % مــن الذكــور داخــل املخيّــامت يعانــون االكتئــاب بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــّدا 

مقابــل 31,8 % لــدى الذكــور خــارج املخيّــامت. فالفــروق واضحــة بــني الوضــع  داخــل املخيـّـم وخارجه. 

وتصــل قيمــة Pearson chi-square إىل p=0.000 مــام يثبــت وجــود فــروق دالّــة إحصائيّــا يف درجــة 

االكتئــاب بــني التالمــذة الّذكــور داخــل املخيّــامت والذيــن يعيشــون خارجهــا. فاألوضاع النفســيّة خطرة 

لــدى األطفــال داخــل املخيّــامت.

االكتئــاب  درجــة  يف  التّبايــن  نالحــظ  إذ  لإلنــاث،  بالّنســبة  األّمــر  وكذلــك 

مــن   %  25,3 هنــاك  وخارجهــا.  املخيّــامت  داخــل  يعشــن  اللــوايت  التّلميــذات  لــدى 

املخيّــامت.  اكتئــاب ضعيــف مقابــل %49,4 خــارج  لديهــن  املخيّــامت  داخــل  التّلميــذات 



147

وهنــاك 15,4 % مــن التّلميــذات داخــل املخيّــامت لديهــن اكتئــاب بدرجــة متوّســطة مقابــل 13,8 

ــامت لديهــن درجــة  ــات داخــل املخي ــا إىل أن %59,4 مــن الفتي ــامت. ونشــري هن % خــارج املخيّ

إكتئــاب مرتفعــة ومرتفعــة جــّدا مقابــل %36,7 لــدى الفتيــات خــارج املخيّــامت.            

ــوايت  ــامت، والل ــل املخيّ ــن داخ ــوايت يعش ــذات الل ــني التّلمي ــرية ب ــارزة وكب ــروق ب فالف

.p=0.007 يعشــن خارجهــا

ــام تقــدم أّن نســبة االكتئــاب املرتفعــة واملرتفعــة جــًدا هــي نســبة مخيفــة  نالحــظ ّم

لــدى الّذكــور واإلنــاث داخــل املخيّــامت، إذ تصــل النســبة إىل 62,5 % لــدى الّذكــور وإىل 59,4 % 

ا لــدى  لــدى اإلنــاث. فالنســبة مرتفعــة لــدى الجنســني، ّمــام يــدل عــىل وضــع نفــيس ســيّىء جــدٍّ

األطفــال داخــل املخيّــامت.

ــام.  ــني الجنســني واملشــكلة النفســية مشــرتكة لديه ــة ب ــا أن النســبة متقارب ــدو أيًض يب

وتشــري قيمــة p=0.933 إىل عــدم وجــود فــروق دالـّـة يف مســتوى االكتئــاب لــدى الّذكــور واإلنــاث.

ــا  ــاك تبايًن ــظ أّن هن ــامت، فنالح ــارج املخيّ ــون خ ــن يعيش ــذة الذي ــبة للتالم ــا بالنس أم

بســيطًا بــني نســبة االكتئــاب لــدى الّذكــور واإلنــاث، إذ أن 55,3 % مــن الّذكــور لديهــم اكتئــاب 

ضعيــف مقابــل 49,4 % لــدى اإلنــاث و 12,9 % مــن الّذكــور لديهــم اكتئــاب متوســط مقابــل 13,8 

% لــدى اإلنــاث و 22,4 % مــن الّذكــور يعانــون االكتئــاب املرتفــع مقابــل 19,5 % لــدى اإلنــاث و 

9,4 % مــن الّذكــور لديهــم اكتئــاب مرتفــع جــًدا مقابــل 17,2 % لــدى اإلنــاث. 

ا لــدى اإلنــاث باملقارنــة مــع  مــا يثــري االنتبــاه هــو ارتفــاع نســبة االكتئــاب املرتفــع جــدٍّ  

الّذكــور( 17 % لإلنــاث مقابــل 9 % للذكــور). ولكــّن الفــروق العامــة يف نســب االكتئــاب ودرجاتــه 

.P= 0.486 ــة ــامت، ألن قيم ــارج املخيّ ــني خ ــني الجنس ــة ب ــري دالّ غ
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عالقة االكتئاب باملرحلة العمريّة:

تُشــري نتائــج دراســتنا إىل أّن املتوّســط الحســايّب لالكتئــاب عنــد التّالمــذة يختلــف باختــالف 

ــاين الّذكــور الذيــن هــم يف  الجنــس والعمــر. نالحــظ أّن املتوّســط لالكتئــاب لــدى تالميــذ الّصــّف الثّ

الســابعة مــن العمــر قــد وصــل إىل 58,27 داخــل املخيـّـامت، وإىل 48,56 لــدى الذين يعيشــون خارجها. 

ثــّم يرتفــع هــذا املتوّســط لــدى تالميــذ الّصــّف الرّابــع والذيــن يف التاســعة مــن العمــر ليبلــغ 61,11 

داخــل املخيّــامت و 57,50 خارجهــا. ثــّم يســتمّر املتوّســط يف االرتفــاع لــدى تالميــذ الّصــّف الّســادس 

والذيــن هــم يف الحاديــة عــرشة تقريبًــا، ويبلــغ 66,37 داخــل املخيّــامت و58,50 خارجهــا.

فاملتوّســط الحســايّب لالكتئــاب لــدى التّالمــذة الّذكــور يرتفــع بازديــاد العمــر. لقــد تبــنّي أّن تالميــذ 

الّصــّف الّســادس هــم األكــرث عرضــة لالكتئــاب.

أّمــا بالنســبة لإلنــاث، فــإّن املتوّســط الحســايّب لــدى تلميــذات الّصــّف الثــاين هــو 53,94 

ــّم يرتفــع هــذا املتوّســط  لــدى تلميــذات الّصــّف الرّابــع  ــامت، و 52,69 خارجهــا. ث داخــل املخيّ

ــدى  ــاع ل ــط يف االرتف ــتمر املتوّس ــّم يس ــا. ث ــامت، و 55,52 خارجه ــل املخيّ ــل إىل 62,62 داخ ليص

ــامت و 64,57 خارجهــا. تلميــذات الّصــّف الّســادس  ليصــل إىل 69,90 داخــل املخيّ

ــاب. وهــذا يشــري إىل أن  ــادس هــم األكــرث عرضــة لالكتئ يتضــح أن تالمــذة الّصــّف الّس

ــه املأســوية.   ــه وظروف ــذ لبيئت ــاد وعــي التّلمي ــاد العمــر وبازدي ــزداد بازدي ــاب ي ــعور باالكتئ الّش

هــل هنــاك إختــالف يف االكتئــاب ودرجتــه لــدى التّالمــذة الفلســطينيّني الذيــن يعيشــون خــارج 

ــة نفســها؟ ــني الذيــن يعيشــون يف البيئــة الجغرافيّ ــامت، والتّالمــذة اللبنانيّ املخيّ

توضــح إحصاءاتنــا أن هنــاك تبايًنــا يف نســبة االكتئــاب لــدى التالمــذة خــارج املخيّــامت، 

والتالمــذة اللبنانيّــني الذيــن يعيشــون يف املنطقــة الجغرافيّــة نفســها.
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هنــاك 56,9 % مــن التالمــذة اللبنانيّــني يعانــون االكتئــاب بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــًدا، مقابــل 

31,8 % مــن التالمــذة الفلســطينيّني. 

ــدى  ــاب ل ــبة االكتئ ــا يف نس ــة إحصائيٍّ ــروق دال ــود ف ــة p=0.000 إىل وج ــري قيم وتش

ــن  ــور الذي ــني الّذك ــامت، واللبنانيّ ــارج املخيّ ــون خ ــن يعيش ــور الذي ــطينيّني الّذك ــذة الفلس التالم

ــها. ــة نفس ــة الجغرافيّ ــون يف البيئ يعيش

فالتالمــذة اللبنانيّــون يف املدرســة الرســميّة يعانــون االكتئــاب أكــرث مــن التالمــذة الفلســطينيّني يف 

مــدارس األنــروا الذيــن يعيشــون خــارج املخيّــامت. وهــذه مشــكلة معقــدة تثــري القلــق والتســاؤل 

حــول التالمــذة الّذكــور اللبنانيّــني، مــام يســتدعي إجــراء بحــوث إضافيّــة لتوضيــح االلتبــاس.

أمــا بالنســبة لإلنــاث، فهنــاك 45,5 % مــن اللبنانيّــات يعانــني االكتئــاب بدرجــة مرتفعــة  

ــدم  ــىل ع ــّدل ع ــة p= 0.559 ت ــن قيم ــطينيّات. ولك ــن الفلس ــل 36,7 % م ــًدا مقاب ــة ج ومرتفع

ــا يف نســبة االكتئــاب لــدى التلميــذات الفلســطينيّات اللــوايت يعشــن  وجــود فــروق دالــة إحصائيٍّ

ــة نفســها.  ــات اللــوايت يعشــن يف البيئــة الجغرافيّ ــامت، والتلميــذات اللبنانيّ خــارج املخيّ

مــا نســتطيع اســتنتاجه هــو أن نســبة االكتئــاب مرتفعــة لــدى التالمــذة الفلســطينيّني واللبنانيّــني 

مًعــا. وهــذا مــؤرش ســلبي للصحــة النفســيّة لــدى األجيــال الصاعــدة.

2 ـ مستوى االكتئاب وعالقته بالعوامل الدميغرافيّة:

االكتئاب عند األطفال وعالقته بوضعهم العائّيل:أ- 

بحســب نتائــج البحــث، تبــنّي أن 42,7 % مــن األطفــال الذيــن يعيشــون مــع والديهــم 

ــاب بدرجــة متوســطة و 43 % منهــم لديهــم  ــل 14,3 % لديهــم اكتئ ــاب مقاب ليــس لديهــم اكتئ

اكتئــاب مرتفــع ومرتفــع جــًدا.

أمــا األطفــال الذيــن يعيشــون مــع أحــد أبويهــم أو أقاربهــم، فقــد تبــنّي أن 13,2 % منهــم



150

 ليــس لديهــم اكتئــاب مقابــل 11,3 % لديهــم اكتئــاب متوســط و 75,5 % لديهــم اكتئــاب مرتفــع 

ومرتفــع جــًدا.

ــني  ــاب ب ــة االكتئ ــا يف درج ــارزة إحصائيً ــروق ب ــود ف ــىل وج ــة p=0.000 ع ــدّل قيم وت

األطفــال الذيــن يعيشــون مــع أهلهــم والذيــن يعيشــون مــع أحــد أبويهــم أو أقاربهــم. فالفــرق 

ــاب املرتفــع واملرتفــع جــًدا. ــق بنســبة االكتئ ــام يتعل ــري بينهــم في كب

االكتئاب عند األطفال وعالقته باملستوى التّعليمّي لألب :ب- 

ــة  بالنســبة للمســتوى التعليمــي لــألب، مل تكشــف اإلحصــاءات عــن وجــود فــروق دال

حــول تأثــري هــذا املتغــري (p= 0.057) يف انتشــار  نســب االكتئــاب لــدى التالميــذ يف مــدارس األنــروا 

بإعتبــار أن األطفــال يعيشــون نفــس الظــروف املعيشــيّة والنفســيّة. 

كذلــك األمــر بالنســبة ملهنــة األب، بإعتبــار أن معظــم املهــن متواضعــة أو متوســطة (عامــل، تاجــر 

.p= 0.303 (..بســيط، حــريف ومــا شــابه

ويف مــا يتعلــق مبســتوى األم العلمــي، مل تكشــف النتائــج عــن وجــود فــروق يف نســبة 

االكتئــاب ودرجاتــه بــني التالميــذ.

ج- االكتئاب عند األطفال وعالقته بعمل األّم :

ــي  ــن األّم الت ــاب م ــة لالكتئ ــّل عرض ــا أق ــون أوالده ــزل يك ــة من ــت األّم ربّ ــل إذا كان ه

ــن خــالل الجــدول اآليت: ــنالحظه م ــا س ــذا م ــزل؟ ه ــارج املن ــل خ تعم
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جدول رقم (20) عالقة درجة االكتئاب لدى التلميذ بعمل والدته

اكتئاب بدرجة

متدنيّة

 اكتئاب بدرجة

متوّسطة
اكتئاب بدرجة مرتفعة

 اكتئاب بدرجة مرتفعة

ا جدٍّ
املجموع

العددمهنة األّم
 النسبة

املئويّة
العدد

 النسبة

املئويّة
العدد

 النسبة

املئويّة
العدد

 النسبة

املئويّة
النسبة املئويّةالعدد

83,3%16,3289%2847%14,581%41,242%119ربة منزل

 تعمل خارج

املنزل
12%21,87%12,719%34,517%30,955%15,9

0,9%33,33%1----66,6%2متوفّاة

100%18,7347%28,865%14,1100%38,349%133املجموع

بالنســبة للمهنــة (ربــة منــزل، تعمــل خــارج البيــت)، فقــد تبــنّي أن ملهنــة األم تأثــريًا يف 

نســبة االكتئــاب لــدى األطفــال. فــاألم التــي تعمــل لســاعات طويلــة خــارج املنــزل يكــون أبناؤهــا 

عرضــة لالكتئــاب أكــرث مــن أطفــال األم التــي تبقــى يف املنــزل. يف الحالــة األوىل، هنــاك 65 % مــن 

األطفــال يعانــون االكتئــاب املرتفــع واملرتفــع جــًدا مقابــل 44 % لألطفــال الذيــن تبقــى أمهاتهــم 

يف املنــزل.

لقــد تبــنّي لنــا أن 83,2 % مــن األمهــات هــّن ربــات منــزل، وهنــاك حــواىل 16 % مــن 

األمهــات يعملــن خــارج املنــزل.

إن الفــروق دالّــة إحصائيًــا بــني أطفــال الفئتــني( يصــل الفــرق إىل 21 عالمــة) وتبلــغ قيمــة 

.  p=0.020

د- االكتئاب عند األطفال وعالقته باملستوى االقتصادّي للعائلة:

هل مستوى األهل االقتصادّي يؤثر يف نسبة االكتئاب عند األطفال؟ 

نتائــج  إىل  اإلحصــاءات  تشــري  التالمــذة،  ألهــل  االقتصــادي  للمســتوى  بالنســبة 

معظــم أن  باعتبــار  إحصائيًــا،  دالّــة  غــري  االكتئــاب  درجــة  يف  الفــروق  أن  أي  مشــابهة، 
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 األطفــال يعانــون الظــروف االقتصاديـّـة الصعبــة (الفقــر) وهنــاك أكــرث مــن نصــف العائــالت تعــاين 

. p=0.684 الفقــر بدرجاتــه املختلفــة. وقــد بلغــت قيمــة

ه- االكتئاب لدى األطفال وتأثريه يف مستوى تحصيلهم الّدراّيس:

يف فئــة التالميــذ الراســبني أو املتعرثيــن دراســيًا، هنــاك %19,7 منهــم ال يعانــون االكتئاب 

مقابــل %12,4 لديهــم اكتئــاب متوســط و %67,9 لديهــم اكتئــاب مرتفــع ومرتفــع جًدا.

ــة التحصيــل املقبــول، هنــاك %40,7 ال يعانــون االكتئــاب مقابــل %17,6 لديهــم  يف فئ

اكتئــاب متوســط و %41,7 لديهــم اكتئــاب مرتفــع ومرتفــع جــًدا.

ــاب و %12,4 لديهــم  ــاك %60 مــن التالمــذة ال يعانــون االكتئ ــد، فهن ــة الجيّ أمــا يف فئ

ــا إىل أن %27,6 منهــم لديهــم اكتئــاب مرتفــع ومرتفــع جــًدا. اكتئــاب  متوســط. نشــري أيًض

فالفــروق واضحــة بــني التالمــذة، إذ كلــام ارتفــع مســتوى التحصيــل انخفــض مســتوى االكتئــاب 

والعكــس صحيــح.

وتشري قيمة p=0.000 إىل بروز الفروق يف نسبة االكتئاب ودرجاته وفًقا ملتغري التحصيل.

رابًعا: الغضب

الغضــب هــو أحــد االنفعــاالت  الســلبيّة القويـّـة التــي تطغــى عــىل ســلوك املــرء يف بعض 

املواقــف وتدخلــه يف نــزاع مــع أحــد األفــراد. والهــدف هــو تضميــد الجــراح الرنجســيّة. وهنــاك 

تبايــن يف التعبــري عــن هــذا االنفعــال لــدى األفــراد. فقــد يكــون الغضــب ناجــاًم عــن اإلحبــاط أو 

الســخرية أو اإلزعــاج أو اإلهانــة واملضايقــة أو الحرمــان مــن الحاجــات األساســيّة.                                                                                 
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يعــّرب األطفــال عــن غضبهــم مــن خــالل مظاهــر متعــّددة: الــّرصاخ، أو العــراك، أو تحطيــم األشــياء 

أو إتالفهــا، وتعذيــب بعــض الحيوانــات األليفــة.

1 ـ مستوى الغضب لدى األطفال 

جدول رقم (21) درجة الغضب لدى التّالمذة الفلسطينينّي

إناثذكور

 درجة الغضب

لدى التّالمذة

املجموعخارج املخيّمداخل املخيّمخارج املخيّمداخل املخيّم

العددالّنسبة املئويّةالعددالّنسبة املئويّةالعدد
 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
 غضب بدرجة

39,4%50,6139%3344%51,832%21,644%19متدنيّة

 غضب بدرجة

متوّسطة
10%11,47%8,27%7,717%19,541%11,6

 غضب بدرجة

مرتفعة
40%45,531%36,535%38,517%19,5123%34,8

 غضب بدرجة

ا 14,2%10,350%20,99%3,519%21,63%19مرتفعة جدٍّ

100%100353%10087%10091%10087%88املجموع

         نالحــظ مــن خــالل الجــدول أعــاله أّن هنــاك 39,4 % مــن التّالمــذة الفلســطينيّني لديهــم 

غضــب بدرجــة خفيفــة، و 11,6 %  لديهــم غضــب بدرجــة متوّســطة، و 49 % يعانــون الغضــب 

ا، أي أن هنــاك حــواىل نصــف األطفــال لديهــم ردات فعــل غاضبــة  بدرجــة مرتفعــة و مرتفعــة جــدٍّ

بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــًدا. 
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غري أّن نسبة الغضب تتفاوت بني الّذكور واإلناث داخل املخيّم وخارجه.

هنــاك 45,5 % مــن التّالمــذة الّذكــور داخــل املخيّــامت يعانــون الغضــب بدرجــة 

ــامت  ــل املخيّ ــور داخ ــذة الّذك ــن التّالم ــامت، و21,6 % م ــارج املخيّ ــل 36,5 % خ ــة، مقاب مرتفع

ا مقابــل 3,5 % خــارج املخيّــامت. وهــذا يشــري إىل أّن نســبة  يعانــون الغضــب بدرجــة مرتفعــة جــدٍّ

الغضــب لــدى التّالمــذة الّذكــور داخــل املخيّــامت مرتفعــة. وإذا جمعنــا الذيــن يعانــون الغضــب 

ا وتنــذر بأخطــار. ا، فــإن النســبة تصــل إىل  66 % وهــي نســبة عاليــة جــدٍّ املرتفــع واملرتفــع جــدٍّ

ــذ الّذكــور  ــا يف درجــة الغضــب بــني التّالمي ــة إحصائيٍّ ــق مــن وجــود فــروق دالّ وللتحّق  

ــي أن الفــروق  ــني أن قيمــة p=0.000 مــام يعن ــا، تب ــن يعيشــون خارجه ــامت، والذي داخــل املخيّ

بــارزة بــني الفئتــني، وكأن العيــش يف املخيّــم يولّــد حــاالت ســلوكيّة ونفســيّة خطــرة.

وكذلــك الحــال لــدى اإلنــاث، إذ تبــنّي أن 38,5 % منهــن داخــل املخيّــامت يعانــني الغضــب 

ا  بدرجــة مرتفعــة، مقابــل 19,5 % خــارج املخيـّـامت، و 20,9 % يعانــني الغضــب بدرجــة مرتفعــة جــدٍّ

ــامت يعانــني  ــامت. وهــذا يشــري بوضــوح إىل أّن التّلميــذات داخــل املخيّ مقابــل 10,3 % خــارج املخيّ

ا  وتصل النســبة إىل 59,4 % مقابــل 29,8 % خارج املخيّــامت. فالفروق  الغضــب الشــديد والشــديد جــدٍّ

كبــرية يف نســبة الغضــب داخــل املخيّــامت وخارجهــا، وتــدل قيمــة p=0.000 عــىل قــوة هــذه الفــروق.

هــل هنــاك اختــالف يف نســبة الغضــب لــدى التّالمــذة الفلســطينيّني خــارج املخيّــامت والتّالمــذة 

ــة نفســها. ــني الذيــن يعيشــون يف البيئــة الجغرافيّ اللبنانيّ

تشــري إحصاءاتنــا إىل وجــود تبايــن يف نســبة الغضــب لــدى التّالمــذة الفلســطينيّني خــارج 

ــاك 29,5 %  ــها. فهن ــة نفس ــة الجغرافيّ ــون يف البيئ ــن يعيش ــني الذي ــذة اللبنانيّ ــامت، والتّالم املخيّ

ا مقابــل 40 % مــن  مــن التّالميــذ اللبنانيّــني الّذكــور لديهــم غضــب بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــدٍّ

التّالميــذ الفلســطينيّني. 
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ــا. إذ يظهــر ســلوك الغضــب  ــة إحصائيً ــدل قيمــة p=0.001 عــىل وجــود فــروق دالّ وت

ــد األطفــال الفلســطينيّني الّذكــور. أكــرث عن

ــب  ــني الغض ــات يعان ــذات اللبنانيّ ــن التلمي ــاك 38,6 % م ــاث، فهن ــبة لإلن ــا بالنس أم

بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــًدا مقابــل 29,8 % مــن الفلســطينيّات. هنــا تختلــف املســألة حيــث 

. p=0.001 ــأيت قيمــة ــات وت ــد اللبنانيّ ترتفــع نســبة الغضــب أكــرث عن

2 ـ مستوى الغضب وعالقته بالعوامل الدميغرافية:

الغضب عند األطفال وعالقته بوضعهم العائّيلأ- 

ــل إىل 47,7  ــب تص ــبة الغض ــنّي أن نس ــيل، تب ــع العائ ــب بالوض ــة الغض ــبة لعالق بالنس

% لــدى األطفــال الذيــن يعيشــون مــع والديهــم، بينــام تصــل النســبة إىل 60,3 % لــدى األطفــال 

الذيــن يعيشــون مــع أحــد والديهــم أو أقاربهــم.

الغضب عند األطفال وعالقته باملستوى التعليمّي لألّب:ب- 

بالنســبة ملســتوى األب العلمــّي، مل تكشــف إحصاءاتنــا عــن وجــود فــروق دالــة إحصائيٍّــا 

(p=0.07) يف نســبة الغضــب لــدى األطفــال.

وكذلــك األمــر بالنســبة ملهنــة األب (p=0.454) . والنتيجــة نفســها نجدهــا عنــد األطفــال 

مهــام كان مســتوى األم العلمــّي.

فالعيــش يف املخيّــم يطمــس الفــروق بــني األطفــال ويجعــل املتغــريات الدميغرافيّــة غــري 

فّعالــة مبــا فيهــا املســتوى االقتصــادّي والعلمــي عنــد األهــل.

ج- الغضب عند األطفال وتأثريه يف مستوى تحصيلهم الدرايس :

ــة، و 6,6 %  ــة متدني ــب بدرج ــم غض ــاك 26,3 % لديه ــدين، هن ــل املت ــة التحصي يف فئ

ــًدا. ــة ج ــة ومرتفع ــة مرتفع ــب بدرج ــم غض ــطة، و 67,1 % لديه ــة متوس ــب بدرج ــم غض لديه
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ويف فئــة التحصيــل املقبــول، نجــد 34,3 % مــن التالمــذة لديهــم غضــب خفيــف مقابــل 15,3 % 

لديهــم غضــب متوســط و46 % لديهــم غضــب مرتفــع ومرتفــع جــَدا.

أمــا يف فئــة التحصيــل الجيّــد، فهنــاك 59 % ليــس لديهــم غضــب، و10,5 % لديهــم غضــب بدرجــة  

ا. متوســطة، و30,4 % لديهــم غضــب بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــدٍّ

. ( p=0.000) إًذا، الفروق واضحة بني أطفال الفئات املذكورة

خامًسا: اضطراب الّسلوك

يعنــي اضطــراب الّســلوك لــدى األطفــال األعــامل والتّرصّفــات املعاديــة لآلخريــن، كالقيام 

ــب، أو  ــامل التخري ــكاب أع ــة، أو ارت ــن، أو الّرسق ــىل اآلخري ــدّي ع ــّي، أو الجس ــداء اللفظ باالعت

التّعــدي عــىل حقــوق اآلخريــن وممتلكاتهــم.

ويظهر من خالل ثالثة معايري:

االعتــداء عــىل الّنــاس والحيوانــات: القيــام بتهديــد اآلخريــن وتخويفهــم أو رضبهــم، اســتعامل - 

ــن زجــاج مكســور، ســّكني  ــة م ــل قطع ــن مث أســلحة أو أدوات حــادة تســبّب األذى لآلخري

الــخ...، تعذيــب الحيوانــات، الّرسقــة، التحــرّش الجنــّيس إلــخ...

تدمــري املمتلــكات: إشــعال الحرائــق بنيّــة التســبّب بــأرضار، تدمــري ممتلــكات اآلخريــن مثــل - 

املنــازل، والّســيارات إلــخ...

الكــذب لتجّنــب القصــاص والهــروب مــن املنــزل والبقــاء ليــالً خارجــه، والهــروب من املدرســة - 

. إلخ.

هــل األطفــال الفلســطينيون يقومــون بهــذه الّســلوكات التــي تعتــرب مــن مظاهــر 

اضطــراب الّســلوك؟ ومــا هــي نســبة هــذا االضطــراب لديهــم؟
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1-   مستوى اضطراب الّسلوك لدى األطفال  

جدول رقم (22) درجة اضطراب السلوك لدى التالمذة الفلسطينينّي

املجموعإناثذكور

خارج املخيّمداخل املخيّمخارج املخيّمداخل املخيّم

الّنسبةالعدد

املئويّة

 الّنسبةالعددالّنسبة املئويّةالعددالّنسبة املئويّةالعدد

املئويّة

 الّنسبةالعدد

املئويّة

  اضطراب سلوك

37%54130%26,447%48,224%20,541%18بدرجة متدنيّة

 اضطراب سلوك

7,7%827%9,97%7,19%5,76%5بدرجة متوّسطة

 اضطراب سلوك

20,2%24,171%24,221%18,822%13,616%12بدرجة مرتفعة

 اضطراب سلوك

 بدرجة مرتفعة

ا جدٍّ

53%60,222%25,936%39,612%13,8123%35,1

100%100351%10087%10091%10087%88املجموع

نالحــظ مــن خــالل الجــدول أعــاله أّن 37 % مــن التالمــذة بصــورة عامــة لديهــم 

اضطــراب ســلوك بدرجــة ضعيفــة، و 7,7 % لديهــم اضطــراب ســلوك بدرجــة متوســطة، و 55,3 

ا، أي هنــاك أكــرث مــن نصــف التالمــذة  % لديهــم اضطــراب ســلوك بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــدٍّ

ا. وهــذه النتائــج تنطبــق عــىل مجمــل أفــراد  يعانــون اضطرابــات ســلوكيّة شــديدة وشــديدة جــدٍّ

ــامت وخارجهــا. ــة داخــل املخيّ العيّن

ــنّي أن نســبة االضطــراب الســلويك بدرجــة مرتفعــة  بالنســبة لألطفــال الّذكــور، فقــد تب

ــا. ــل 44,7 % خارجه ــامت تصــل إىل 73,8 % مقاب ا داخــل املخيّ ومرتفعــة جــدٍّ
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يف ما يتعلق باإلناث، فإن النسبة تصل إىل 63,8 % داخل املخياّمت و 37,9 % خارجها.

إن الفــروق كبــرية يف نســبة االضطــراب الســلويكّ ودرجاتــه بــني األطفــال داخــل املخيّامت 

ا  ــدٍّ ــع ج ــع ومرتف ــامت مرتف ــل املخيّ ــور داخ ــد الّذك ــراب عن ــا. فاالضط ــون خارجه ــن يعيش والذي

وينــذر باألخطــار، كذلــك األمــر بالنســبة لإلنــاث داخــل املخيّــامت. وهــذا يــدّل عــىل ســوء البيئــة 

ــة فضــالً عــن ســوء الظــروف الســكنيّة واالقتصاديّــة. ــة والنفســيّة والعائليّ االجتامعيّ

كبــرية إًذا هــي الفــروق يف نســبة االضطــراب الســلويكّ بــني األطفــال الفلســطينيّني (مــن 

كال الجنســني) الذيــن يعيشــون داخــل املخيّــامت وأولئــك الذيــن يعيشــون خارجهــا. وقــد وصلــت 

قيمــة p= 0.000 (فــروق دالّــة إحصائيٍّــا).

إن األخطــار التــي تهــّدد األطفــال الّذكــور داخــل املخيّــامت مرتفعــة أكــرث مــام هــي عنــد 

اإلنــاث ( 73 % مقابــل 63 %) وتشــري قيمــة p=0.043 إىل وجــود فــروق دالـّـة.

مقابــل ذلــك، مل نجــد فروقـًـا دالــة يف نســبة ودرجــات االضطــراب الســلويكّ لــدى الّذكــور 

. (p=0.253) واإلنــاث خــارج املخيـّـامت

2 ـ مستوى اضطراب السلوك لدى األطفال الفلسطينيني: واألطفال اللبنانيني

هــل هنــاك اختــالف يف درجــة اضطــراب الّســلوك لــدى التّالمــذة الفلســطينيّني الذيــن 

يعيشــون خــارج املخيّــامت، والتّالمــذة اللبنانيّــني الذيــن يعيشــون يف املنطقــة الجغرافيّــة نفســها؟

الّســلوك  اضطــراب  نســبة  يف  تباينــاً  هنــاك  أّن  تبــنّي  إحصاءاتنــا،  خــالل  مــن 

يعيشــون  الذيــن  اللبنانّيــني  والتّالمــذة  املخيّــامت،  خــارج  الفلســطينيّني  التّالمــذة  لــدى 

لديهــم الّذكــور  اللبنانيّــني  التّالمــذة  مــن   %  38,6 فهنــاك  نفســها.  الجغرافيّــة  البيئــة  يف 
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ا مقابــل 44,7 % مــن التالمــذة الفلســطينيّني   اضطــراب ســلوك بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــدٍّ

خــارج املخيّــامت.

ــا بــني اللبنانيّــني  ويــّدل اختبــار Pearson chi-square عــىل وجــود فــروق دالــة إحصائيٍّ

ــراب  ــون إلضط ــطينيّني معرّض ــال الفلس ــدو أن األطف ــت p=0.000 . ويب ــد بلغ ــطينيّني وق والفلس

ــني. الســلوك أكــرث مــن األطفــال اللبنانيّ

ــراب  ــن إضط ــات لديه ــذات اللبنانيّ ــن التلمي ــاك 43,2 % م ــاث، فهن ــبة لإلن ــا بالنس أم

ا مقابــل 37,9 % مــن الفلســطينيّات. غــري أن قيمــة  ســلوك بدرجــة مرتفعــة  ومرتفعــة جــدٍّ

ــامت واللبنانيــات. ــة بــني الفلســطينيات خــارج املخيّ p=0.232 تشــري إىل عــدم وجــود فــروق دالّ

خامتة

قمنــا يف هــذا الفصــل بتحليــل النتائــج إحصائيٍّــا، ودرســنا الفــروق القامئــة بــني املتغــريات 

ــّيل  ــم العائ ــا بوضعه ــذة وعالقته ــدى التالم ــلوكيّة ل ــيّة والس ــات النفس ــبة االضطراب ــد نس لتحدي

واالقتصــادّي، ومــدى تأثريهــا يف تحصيلهــم الــدراّيس.

ــا أن تالمــذة املرحلــة االبتدائيــة يف مــدارس األنــروا يعانــون االضطرابــات  ــنّي لن وقــد تب

ــامت بصــورة خاصــة. النفســيّة والســلوكيّة بدرجــة مرتفعــة بصــورة عامــة ولــدى أطفــال املخيّ

إن نســبة التالمــذة الذيــن يعانــون تــدين تقديــر الــذات مرتفعــة أيًضــا. إذ بلغــت داخــل 

املخيّــامت 56,8 % لــدى الذكــور و 46,2 % لــدى اإلنــاث. وهــذا مــؤرش ســلبي يف ميــزان الصحــة 

النفســيّة.

إّن نســبة التالمــذة الذيــن يعانــون القلــق والتوتّــر مرتفعــة. أكــرث مــن نصــف التالميــذ 

ا. وهنــاك حــواىل 41,8 % مــن  الذكــور وحــواىل ثلثــي اإلنــاث يعانــون القلــق املرتفــع واملرتفــع جــدٍّ

ا. اإلنــاث اللــوايت يعشــن داخــل املخيّــامت يعانــني القلــق بدرجــة مرتفعــة جــدٍّ
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ــبة  ــزال النس ــا ت ــث م ــامت حي ــارج املخيّ ــف خ ــر يختل ــاب، فاألم ــبة لالكتئ ــا بالنس أم

مقبولــة، أمــا داخــل املخيّــامت ، فهنــاك حــواىل نصــف التالمــذة يعانــون االكتئــاب بدرجــة مرتفعــة 

ا. ومرتفعــة جــدٍّ

هنــاك أكــرث مــن نصــف تالمــذة املرحلــة االبتدائيــة يف مــدارس األنــروا يعانــون الغضــب 

ا. إال أن التالمــذة الّذكــور هــم أكــرث عرضــة للغضــب مــن اإلنــاث،  بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــدٍّ

وبخاصــة تالمــذة الصــف الرابــع الذيــن هــم يف التاســعة مــن عمرهــم. أمــا بالنســبة لإلنــاث، فــإن 

تلميــذات الصــف الســادس (يف الحاديــة عــرشة مــن العمــر) هــن األكــرث غضبًــا وانفعــاالً. كــام أن 

ــامت هــم عرضــة للغضــب واالنفعــال أكــرث مــن التالمــذة  التالمــذة الذيــن يعيشــون داخــل املخيّ

الذيــن يعيشــون خارجهــا.

ــامت  ــن يعيشــون يف املناطــق املجــاورة للمخيّ ــني الذي ــا أن التالمــذة اللبنانيّ ــنّي أيًض وتب

ــن  ــدى التالمــذة الفلســطينيّني الذي ــرية قــد تفــوق نســبة الغضــب ل ــون الغضــب بنســبة كب يعان

ــة نفســها. وقــد يعــود ذلــك إىل الظــروف االجتامعيّــة واالقتصاديّــة  يعيشــون يف املنطقــة الجغرافيّ

واألمنيّــة الصعبــة التــي يعيشــها هــؤالء األطفــال يف هــذه املناطــق، فضــالً عــن شــعورهم بالحريــة 

الــذي يدفعهــم إىل التعبــري العفــوي عــن غضبهــم أكــرث مــن األطفــال الفلســطينيّني الذيــن يشــعرون 

بأنهــم الجئــون.

أّمــا بالنســبة الضطــراب الّســلوك، فقــد تبــنّي أّن أكــرث مــن نصــف التّالمــذة الفلســطينيّني 

ــرث  ــم أك ــور ه ــذ الّذك ا، وأّن التّالمي ــدٍّ ــة ج ــة ومرتفع ــة مرتفع ــلوك بدرج ــراب الس ــون  اضط يعان

عرضــة الضطــراب الّســلوك مــن اإلنــاث، و أّن تالميــذ الّصــّف الرّابــع الّذكــور وتلميــذات الّصــّف 

الّســادس اإلنــاث ســواء أكانــوا داخــل املخيّــامت أو خارجهــا هــم األكــرث عرضــة الضطــراب الّســلوك.

تبــنّي أّن ثلثــي التّالمــذة الفلســطينيّني تقريبًــا الذيــن يعيشــون داخــل املخيّــامت 

خطــورة  إىل  يشــري  وهــذا  ا.  جــدٍّ ومرتفعــة  مرتفعــة  بدرجــة  الســلوك  اضطــراب  لديهــم 

املخيّــم يف  فالعيــش  وقلــق.  وحرمــان  قهــر  مــن  املخيّــامت  داخــل  األطفــال  يعانيــه  مــا 
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 يولـّـد لديهــم التمــرّد والغضــب ويدفعهــم إىل اضطــراب الســلوك: فالظــروف املعيشــيّة والســكنيّة 

الّصعبــة والقاســيَة تؤثـّـر ســلبًا يف ســلوكهم ويف تحصيلهــم الــّدراّيس. أّمــا خــارج املخيّــامت فالحــال 

أفضــل. 

ــني الذيــن يعيشــون يف املناطــق املجــاورة  ومــن املهــّم أن نشــري إىل أّن التالمــذة اللبنانيّ

ــني  ــذة اللبنانيّ ــث التّالم ــن ثل ــرث م ــنّي أّن أك ــلوك. إذ تب ــا اضطــراب الّس ــون أيًض ــامت  يعان للمخيّ

الّذكــور لديهــم اضطــراب ســلوك بدرجــة مرتفعــة، وكذلــك الحــال بالنســبة لإلنــاث. إذ هنــاك 43,2 

ا مقابــل  ــات لديهــن اضطــراب ســلوك بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــدٍّ % مــن التّلميــذات اللبنانيّ

ــني الذيــن يعيشــون يف  37,9 % للتّلميــذات الفلســطينيّات. وهــذا يــدّل عــىل أّن التالمــذة اللبنانيّ

املناطــق الّشــعبيّة يعانــون ظروفـًـا قاســيّة مشــابهة للظــروف التــي يعيشــها أطفــال املخيّــامت مــن 

حيــث الفقــر والحرمــان.
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الفصل الثاين

تفسري الّنتائج ومناقشتها

متهيد 

1  ـ الفرضيّــة األّوىل: هنــاك عالقــة بــني االضطرابــات النفســية والســلوكيّة لــدى األطفــال 

الحياتيّــة. ظروفهــم  إىل  تُعــزى  الفلســطينيّني 

2ـ  الفرضيّــة الثّانيــة: هنــاك فــروق دالـّـة يف درجــة االضطرابــات النفســية والّســلوكيّة لــدى األطفال 

الفلســطينيّني داخــل املخيـّـامت وخارجها.

3 ـ الفرضيّــة الثّالثــة: هنــاك فــروق دالــة يف درجــة االضطرابــات النفســية والّســلوكيّة بــني الّذكــور 

واإلناث.

ــزى إىل  ــلوكية تُع ــية والس ــال النفس ــات األطف ــني اضطراب ــة ب ــاك عالق ــة: هن ــة الرّابع 4 ـ الفرضيّ

ــة. ــم العائليّ أوضاعه

5 ـ الفرضيّة الخامسة: هناك عالقة بني املستوى العلمّي لآلباء وسلوك أبنائهم وانفعاالتهم.

6 ـ الفرضيّة الّسادسة: هناك عالقة بني مهن اآلباء وأوضاع أبنائهم النفسية والسلوكية.

7 ـ الفرضيّــة الّســابعة: توجــد عالقــة دالـّـة بــني املســتوى التّعليمــّي لــألّم ووأوضــاع أبنائها النفســية 

والسلوكية.

الفلســطينيني للتالمــذة  االقتصــادّي  الوضــع  بــني  عالقــة  هنــاك  الثّامنــة:  الفرضيّــة  ـ   8
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 واضطراباتهم النفسية والسلوكية.

9 ـ الفرضيّة التاسعة: عالقة التّحصيل الّدراّيس للتالمذة بسلوكهم وانفعاالتهم. 

ــة بــني التّالمــذة الفلســطينيّني الذيــن يعيشــون خــارج  ــة العــارشة: هنــاك فــروق دالّ 10 ـ الفرضيّ

ــة نفســها، يف مــا  ــني الذيــن يعيشــون يف املنطقــة الجغرافيّ ــامت والتّالمــذة اللبنانيّ املخيّ

ــق بســلوكيّاتهم. وأوضاعهــم النفســية. يتعلّ

خامتة
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الفصل الثاين

تفسري الّنتائج ومناقشتها

متهيد 

قمنــا يف الفصــول الّســابقة مــن القســم امليــدايّن بعــرض نتائــج رائــز بيــك لالضطرابــات 

ــان، وهــي  ــروا يف لبن ــون يف مــدارس األن ــا األطفــال الالجئ ــي يعــاين منه ــلوكيّة الت ــة والّس االنفعاليّ

تــديّن تقديــر الــّذات، والقلــق، واالكتئــاب، والغضــب، واضطــراب الّســلوك. وقــد درســنا عالقــة هذه 

االضطرابــات بالوضــع العائــّيل، واالقتصــادّي الــذي يحيــط بالتّلميــذ. وال بــّد لنــا هنــا مــن تفســري 

هــذه النتائــج ومناقشــتها ملعرفــة األســباب التــي أّدت إىل ظهــور هــذه االضطرابــات، ومــدى تأثريها 

يف ســلوك األطفــال ومنّوهــم االنفعــاّيل وتحصيلهــم الــّدراّيس. لذلــك ســنقوم يف هــذا الفصــل بتفســري 

الّنتائــج، واإلجابــة عــن الفرضيّــات التــي طرحناهــا يف مقّدمــة هــذا البحــث.

 وســنأخذ باالعتبــار مــا جــاء يف القســم الّنظــرّي، ومــا جــاءت بــه الّدراســات الّســابقة مــن بــاب 

املقارنــة واإلضــاءة عــىل نتائــج البحــث.

1 ـ مناقشة الفرضيّة األّوىل: 

هنــاك عالقــة دالّــة بــني االضطرابــات النفســية والســلوكيّة لــدى األطفــال الفلســطينيّني تُعــزى إىل 

ظروفهــم الحياتيّــة.

واألطفــال  بعاّمــة،  لبنــان  يف  الفلســطينيّون  يعيشــها  التــي  الظّــروف  أّن  تبــنّي 
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ــنّي أن  ــة. إذ تب ــذه الفرضيّ ــت ه ــتنا لتثب ــج دراس ــاءت نتائ ــد ج ــة. وق ــيّئة للغاي ــي س ــة، ه بخاّص

ــر  ــديّن يف تقدي ــة وســلوكيّة خطــرة أهّمهــا: الت ــات انفعاليّ ــون اضطراب األطفــال الفلســطينيّني يعان

ــة،  ــلوكيّة كالعدوانيّ ــات الّس ــب، و االضطراب ــاب، والغض ــق، واالكتئ ــبة القل ــاع نس ــّذات، وارتف ال

ــخ... ــب إل ــف، والتّخري والعن

ــع،  ــر ذات مرتف ــم تقدي ــذة لديه ــن التّالم ــط م ــة أّن 14,2 % فق ــت الّدراس ــد بيّن لق

ــبة  ــذه الّنس . وه ــدنٍّ ــر ذات مت ــم تقدي ــط، و39,1 % لديه ــر ذات متوّس ــم تقدي و46,7 % لديه

مرشــحة لالزديــاد نظــرًا للظّــروف الّســيّئة التــي يعيشــها التّالمــذة والتّــي تــزداد ســوًءا يوًمــا بعــد 

ــر يف  ــروف مل تؤثّ ــذه الظ ــة. فه ــة املرتّدي ــة واألمنيّ ــة واالقتصاديّ ــوط االجتامعيّ ــبب الّضغ ــوم بس ي

انفعــاالت التّالمــذة وســلوكهم فقــط، بــل أيًضــا يف تحصيلهــم الــّدراّيس، وتفاعلهــم االجتامعــّي. لقــد 

تبــنّي أّن هنــاك عالقــة بــني تحصيــل التّالمــذة ومشــاكلهم الســلوكية. أفــاد حــواىل ثلــث املعلّمــني أّن 

بعــض التّالمــذة يعانــون مــن حركــة زائــدة، وصعوبــة يف االســتيعاب والفهــم، وضعــف يف الّرتكيــز 

واالنتبــاه، وعــدم رغبــة يف الــّدرس، ّمــام يــؤّدي إىل تــديّن التّحصيــل الــّدرايس.  وهــذا التــديّن يقــود 

بــدوره إىل تــدين تقديــر الــّذات، وارتفــاع درجــة االكتئــاب والقلــق إلــخ...

يتّحــّدد مفهــوم الــّذات لــدى الطّفــل مــن خــالل العالقــة املبّكــرة بــني الطّفــل ووالديــه، 

ــن الخــربات، كالخــربات  ــوم مــن خــالل مجموعــة م ــّم يتطــّور هــذا املفه ــول. ث وإحساســه بالقب

املدرســيّة، ونوعيّــة التّفاعــل بــني التّلميــذ وزمالئــه، والتّلميــذ ومعلّميــه يف املدرســة، والكيفيّــة التــي 

يتــّم فيهــا هــذا التّفاعــل.1

فــإذا كان هنــاك تفاعــل إيجــايّب بــني الطفــل ووالديــه وبينــه وبــني معلميــه ورفاقــه، فــإن 

منــّوه االنفعــايل واالجتامعــي ســوف يكون ســويٍّا.

الطفــل  لــدى  يولــّدان  الــّذات  تقديــر  يف  والتّــديّن  بالّنفــس  الثّقــة  عــدم  إّن 

اضطرابــات انفعاليّــة وســلوكيّة، فيصبــح قلًقــا عــىل نفســه ومســتقبله، أو مكتئبًــا يشــعر

1-  قطامي، نايفة، برهوم، محّمد. طرق دراسة الطّفل. ص. 94.
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بالعجــز واالحبــاط. وهــذا مــا أثبتتــه نتائــج دراســتنا. فهنــاك حــواىل 60 % مــن التّالمــذة 

ا، وحــواىل نصــف التّالمــذة يعانــون  الفلســطينيّني يعانــون القلــق بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــدٍّ

ــن  ــرون إىل األم ــني يفتق ــال الالجئ ــار أّن األطف ا باعتب ــدٍّ ــة ج ــة ومرتفع ــة مرتفع ــاب بدرج االكتئ

والحاميــة والطأّمنينــة.

وباإلضافــة إىل االضطرابــات االنفعاليّــة، فــإّن التــديّن يف تقديــر الــّذات قــد يولّــد 

اضطرابــات ســلوكيّة يوّجههــا األطفــال نحــو ذواتهــم أو نحــو اآلخريــن كالغضــب، والعنــف، 

والعدوانيّــة، والّرسقــة، والكــذب والغــش إلخ...وهــذه املشــكلة ظهــرت بوضــوح مــن خــالل نتائــج 

ــث. البح

ــة  ــلوك بدرجــة مرتفع ــون الغضــب واضطــراب الّس ــذة يعان ــنّي أّن حــواىل نصــف التّالم تب

ا. وهــذا يتوافــق مــع مــا قالــه املعلّمــون. لقــد وجدنــا أن 60 % مــن التّالمــذة ميارســون  ومرتفعــة جــدٍّ

الكــذب والغــّش بدرجــات متفاوتــة بــني دامئًــا وأحيانًــا، وأّن هنــاك حــواىل نصــف التّالمــذة يتلفظّــون 

ــا وأحيانًــا).  بألفــاظ بذيئــة ويقومــون بالتّعــّدي عــىل رفاقهــم وإيذائهــم بدرجــات متفاوتــة بــني (دامئً

حتـّـى أّن هنــاك حــواىل 15 % مــن التّالميــذ يجلبــون معهــم أدوات حــاّدة إىل املدرســة. وهنــاك حــواىل 

نصــف التّالمــذة ال يحرتمــون األنظمــة املدرســيّة و 20 % مــن التّالمــذة يتمــرّدون عــىل املعلــم و اإلدارة.

ــروا  ــدارس األن ــطينّيني يف م ــذة الفلس ــف التّالم ــن نص ــرث م ــّدم أّن أك ــام تق ــتْنتج ّم نس

يعانــون  اضطرابــات انفعاليّــة وســلوكيّة ودراســيّة تســتدعي املعالجــة واملتابعــة مــن قبــل املعنينّي.

2 ـ مناقشة الفرضيّة الثّانية

ــطينيّني  ــال الفلس ــدى األطف ــلوكيّة ل ــية والّس ــات النفس ــة االضطراب ــة يف درج ــروق دالّ ــاك ف  هن

ــا.  ــامت وخارجه ــل املخيّ داخ

كبــريًا  تبايًنــا  هنــاك  أّن  تبــنّي  إذ  الفرضيّــة.  هــذه  صّحــة  النتائــج  أثبتــت  لقــد 
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ــل  ــون داخ ــن يعيش ــذة الذي ــدى التّالم ــلوكيّة ل ــة والّس ــات االنفعاليّ ــة االضطراب ــا يف درج وواضًح

ــا. ــامت وخارجه املخيّ

وبالنســبة لتقديــر الــّذات، فقــد أظهــرت الّدراســة أّن التّالمــذة الذيــن يعيشــون داخــل 

ــا. إّن  ــن يعيشــون خارجه ــذة الذي ــن التّالم ــّذات م ــر ال ــديّن تقدي ــرث عرضــة لت ــامت هــم أك املخيّ

ــاف  ــة أضع ــت ثالث ــامت بلغ ــارج املخيّ ــع خ ــر ذات مرتف ــون بتقدي ــن يتمتّع ــور الذي ــبة الّذك نس

ــا.  ــن يعيشــون داخله نســبة الّذكــور الذي

كذلــك بيّنــت الّنتائــج أّن نســبة اإلنــاث اللــوايت لديهــّن تــدنٍّ يف تقديــر الــّذات داخــل 

املخيّــامت بلغــت حــواىل ضعــف نســبتهّن خــارج املخيّــامت. أّمــا التّلميــذات اللــوايت لديهــن تقديــر 

ذات مرتفــع، فقــد بلغــت نســبتهّن 20,7 % لــدى اللــوايت يعشــن خــارج املخيّــامت مقابــل 13,2 

% داخلهــا. 

ــة بــؤس وفقــر وحرمــان، يف بيــت متصــّدع يفتقــر إىل  ــذي يعيــش يف حال إّن الطّفــل ال

ــارة عــن  ــم عب ــن ينمــو بشــكل ســوّي. إّن  شــوارع املخيّ ــس ل ــة، لهــو طفــل بائ الــرشوط الصحي

ــة ضيّقــة تفرتشــها أنابيــب امليــاه، ومجــاري الــّرصف الّصحــّي، وتعلوهــا أرشطــة الكهربــاء، وال  أزقّ

تســمح لــه باللّعــب والّرتفيــه، فضــالً عــن البيئــة امللّوثــة الناتجــة عــن النفايــات املنتــرشة، والغــازات 

الّســاّمة املنبعثــة مــن مولـّـدات الكهربــاء.  وهنــاك عوامــل كثــرية تجعــل الطّفــل داخــل املخيّــامت 

يشــعر بأنـّـه مقهــور ومحبــط وال قيمــة لــه. وهــذا مــا يجعلــه محبطـًـا ومقهــوًرا، لذلــك يظهــر تــديّن 

تقديــر الــذات املصحــوب بالحقــد والكراهيــة ضــّد اآلخريــن. 

أّمــا بالنســبة للقلــق، فتبــنّي أن هنــاك تقاربًــا بــني درجــة القلــق لــدى التّالمــذة 

إذ  خارجهــا.  يعيشــون  الذيــن  أو  املخيّــامت  داخــل  يعيشــون  الذيــن  ســواء  الفلســطينيّني 

بلغــت النســبة داخــل املخيــامت %58 لــدى التّالميــذ الّذكــور بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة 

 %  80,3 حــواىل  وبلغــت  خارجهــا.  يعيشــون  الذيــن  التّالمــذة  لــدى  مقابــل 56,5%  ا  جــدٍّ

بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــداً لــدى التلميــذات داخــل املخيّــامت مقابــل 71,4 % لــدى
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التلميــذات اللــوايت يعشــن خارجهــا.  وهــذا يــدّل عــىل أّن هنــاك ضغوطـًـا قاســية يعيشــها األطفــال 

الفلســطينيّون ســواء داخــل املخيّــامت أو خارجهــا، فهــم غــري قادريــن عــىل مواجهتهــا، ّمــام يولـّـد 

لديهــم القلــق املرتفــع والخــوف الدائــم عــىل حياتهــم ومســتقبلهم.

ــم األرس  ــه معظ ــذي تعيش ــيّىء ال ــيش الّس ــع املعي ــرّدي الوض ــق إىل ت ــود القل ــد يع ق

الفلســطينيّة  داخــل املخيّــامت وخارجهــا. وهــذا الوضــع يحول دون تلبيــة حاجات األرسة األساســيّة 

وبخاّصــة املــأكل وامللبــس والطبابــة. إذ أظهــرت الّدراســة أّن 30 % مــن العائــالت ال يتجــاوز دخلهــا 

الّشــهرّي 400 ألــف ل.ل. وهنــاك 92,5 % مــن التّالمــذة يعيشــون داخــل املخيّــامت. أمــا التّالمــذة 

الذيــن يعيشــون خارجهــا فيصــل دخــل عائلتهــم الّشــهرّي إىل أقــّل مــن 700 ألــف ل.ل، مــع العلــم 

ــامت هــو مثانيــة أفــراد وخارجهــا ســتة  أّن متوســط عــدد أفــراد األرسة الفلســطينيّة داخــل املخيّ

ــم بائعــون يف ســوق الخضــار أو يف  ــاء، أو الحــدادة، أو أنّه ــاء يعملــون يف البن أفــراد. ومعظــم اآلب

محــالّت تجاريّــة،  ومنهــم تجــار صغــار كأصحــاب الدكاكــني الصغــرية أو البســطات.

ــامت، إذ يشــعر الطفــل  ــّي املــرتّدي داخــل املخيّ ــر الوضــع األمن ــة الفق يضــاف إىل حال

بــأّن حياتــه مهــّددة بســبب النزاعــات املســلحة يف املخيّــم. وقــد حصلــت بالفعــل نزاعــات أّدت إىل 

ســقوط قتــىل بســبب رشيــط كهربــاء عــىل ســبيل املثــال، أو بســبب خــالف بــني األطفــال انتقــل إىل 

خالفــات بــني األهــل، و تســبّب يف وقــوع قتــىل وجرحــى إلــخ...  فالفلتــان األمنــّي يُعــرّض األطفــال 

ــام ســمع األطفــال  ــا يف املــدارس، فكلّ ــا نالحظــه مــن خــالل عملن للقلــق والخــوف. وهــذا مــا كّن

صــوت الرصــاص داخــل املخيّــامت، كانــوا يتوتـّـرون، ويعــّربون عــن خوفهــم وقلقهــم. 

ــم،  ــاء عــن املّخيّ ــّي، هنــاك وجــود عــدد كبــري مــن الغرب باإلضافــة إىل االضطــراب األمن

ومــن جنســيّات مختلفــة، مــام يثــري الخــوف والقلــق لــدى األهــل عــىل أطفالهــم.

باديــة الــرضب  وآثــار  املدرســة،  إىل  العمــر  مــن  الســابعة  يف  تلميــذة  حــرضت 
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ــىل  ــا وع ــىل وجهه ــربّح ع ــرضب م ــت ل ــا تعرّض ــنّي أنّه ــا، تب ــف عنه ــد الكش ــا. وعن ــىل وجهه  ع

ــة  ــة الحال ــن خــالل متابع ــاه». وم ــج املي ــا «بنربي ــا رضبته ــة أنَّ  والدته ــرت الطّفل جســدها. وذك

ذكــرت األّم أّن ابنتهــا تعرّضــت ملحاولــة تحــرّش قبــل أســبوعني يف الّشــارع مــن ِقبــل رجــل غريــب، 

لذلــك فهــي تخــاف كثــريًا عــىل ابنتهــا. ولكّنهــا اضطــرّت إلرســال ابنتهــا اىل الــدكّان املجــاور لــرشاء 

بعــض الحاجــات وقــد تأّخــرت،  فخافــت عليهــا كثــريًا، وبــدأت تبحــث عنهــا فلــم تجدهــا. وعندمــا 

عــادت الطّفلــة اىل البيــت، هجمــت عليهــا األّم وبــدأت برضبهــا. وأضافــت األّم بأنّهــا وقعــت تحــت 

ضغــط نفــيس وخــوف شــديد حتــى فقــدت وعيهــا ومل تعــد تســمع رصاخ ابنتهــا. وعندمــا هــدأت 

ــان  ــبب الفلت ــا بس ــىل أوالده ــريًا ع ــاف كث ــا تخ ــرت األّم أنّه ــت. وذك ــا فعل ــىل م ــريًا ع ــت كث ندم

ــم، حيــث يوجــد غربــاء كــرث. األخالقــّي يف املخيّ

حتّــى األطفــال الذيــن يعيشــون خــارج املخيّــامت ال يشــعرون باألمــان. فهــم يعيشــون 

القلــق الدائــم ألنهــم الجئــون وبــدون هويــة.

إن خــوف األهــل الّدائــم ينعكــس ســلبًا عــىل أبنائهــم. وبســبب ضيــق مســاحة املنــازل، 

وعــدم وجــود غــرف خاصــة باألطفــال، واضطــرار األهــل ملناقشــة معظــم املواضيــع التــي تقلقهــم 

ــيّة  ــدوى الّنفس ــق الع ــن طري ــاء ع ــل إىل األبن ــق تنتق ــق والقل ــاعر الضي ــإن مش ــم، ف ــام أبنائه أم

.(Modeling) ــة والنمذج

أّمــا بالنســبة لالكتئــاب، فاألمــر يختلــف: لقــد أشــارت الّنتائــج إىل وجــود تبايــن واضــح 

وكبــري يف نســبة االكتئــاب بــني األطفــال داخــل املخيّــامت وخارجهــا. فهنــاك 60,9 % مــن الذكــور 

ــال  ــل 34,2 % لألطف ا مقاب ــدٍّ ــع ج ــع واملرتف ــاب املرتف ــون االكتئ ــامت يعان ــل املخيّ ــاث داخ واإلن

ا بــني الفئتــني. كــام أن نســبة االكتئــاب بــني الذكــور  الذيــن يعيشــون خارجهــا. فالفــرق كبــري جــدٍّ

واإلنــاث متقاربــة داخــل املخيّــامت ( 62 % مقابــل 59 %). إًذا، التالمذة داخــل املخيّامت معرّضون 

أكــرث لإلصابــة باالكتئــاب. والنســبة املذكــورة تدعــو إىل القلــق. إن بيئــة املخيّــم تخلــو مــن األمــن
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ــة وال املســاحات يك يلعــب األطفــال يف جــو آمــن  ــا الــرشوط الصحيّ ــر فيه ــة وال تتواف  والطأمنين

وهــادىء .

ــاك  ــج أّن هن ــن خــالل الّنتائ ــا م ــت فعليٍّ ــث ثب ــال بالنســبة للغضــب حي ــك الح  وكذل

تبايًنــا واضًحــا وكبــريًا يف نســبة الغضــب بــني التّالمــذة الذيــن يعيشــون داخــل املخيّــامت والذيــن 

ــال خــارج  ــرث مــن األطف ــامت هــم عرضــة للغضــب أك ــن داخــل املخيّ ــا.  فالذي يعيشــون خارجه

املخيّــامت. إن نســبة الغضــب تصــل إىل 67 % داخــل املخيّــامت مقابــل 40 % خارجهــا. وبالنســبة 

لإلنــاث، فــإن النســبة داخــل املخيّــامت تبلــغ 59,4 % مقابــل 29,8 % خارجهــا. وهــذا يشــري إىل أّن 

أطفــال املخيّــامت ســواء الذكــور أو اإلنــاث يعانــون الشــعور بالغضــب واالنفعــال الشــديد وعــدم 

القــدرة عــىل ضبــط الّنفــس.

ــن أجــل الحصــول  ــل م ــها الطّف ــي ميارس ــة الت ــّم األنشــطة الرتفيهي ــن أه ــب م إن اللّع

ــة.  ــارات االجتامعيّ ــب امله ــون ويكتس ــرتام القان ــه اح ــن خالل ــم م ــرح. إذ يتعل ــة والف ــىل املتع ع

كــام أّن اللّعــب يعمــل عــىل تنميّــة شــخصيّة الطّفــل مــن مختلــف الجوانــب الجســميّة والّنفســيّة 

ــة. ــة والعقليّ واالجتامعيّ

ــرصّف  ــن أن يت ــب ميك ــل يلع ــأن كل طف ــه ب ــدى محارضات ــد (1927) يف إح ّرصح فروي

ــب أشــياء هــذا العــامل بحســب مــا يحلــو لــه: فاللعــب  كشــاعر ألنــه يخلــق عاملــه الخــاص ويركّ

نقيــض الواقــع ألنــه يقــوم عــىل الخيــال. وإذا اســتعاد الطفــل حدثـًـا مؤملـًـا يف ألعابــه، فإنــه يحــاول 

أن يســيطر عــىل العــامل وعــىل األمل مــن خــالل رمزيــة اللعــب. وهكــذا يشــعر الطفــل بأنــه قــوّي 

وكبــري.

متعــة  مــن  يحرمهــم  ألوالدهــم  األلعــاب  رشاء  عــىل  األهــل  قــدرة  عــدم  إّن 

أن  الفلســطيني  للطّفــل  تســمح  ال  صحيٍّــا  والّســيّئة  الّضيّقــة  املنــازل  أن   كــام  اللّعــب. 

املخيّــامت،  يف  الضيّقــة  الّشــوارع  هنــاك  ذلــك،  جانــب  إىل  بالحيــاة.  ويســتمتع  يلعــب 

فضــالً  للعــب.  املناســبة  البيئــة  لألطفــال  توفّــر  ال  والتــي  واألخطــار  بالّضغــوط  والحافلــة 

الرياضــة أّن حصــص  حتّــى  الّرتفيهيّــة،  لألنشــطة  تفتقــر  األنــروا  مــدارس  معظــم  أّن  عــن 
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ــى مــن  ــون حتّ ــال محروم ــك فاألطف ــة. لذل ــواد العلميّ ــح إحــدى امل ــا لصال ــم تُلغــى أحيانً  والرّس

أبســط حقوقهــم، ّمــام يزيــد مــن اكتئابهــم وحزنهــم وغضبهــم. إنهــم بحاجــة إىل أنشــطة رياضيّــة 

ــة تتناســب مــع أعامرهــم وحاجاتهــم. وكــام رأينــا يف موقــف فرويــد، فــإن اللعــب لــه  دور  وفنيّ

أســاّيس يف تعزيــز أركان الصحــة النفســيّة. 

لقــد أثبتــت الّدراســة أّن التّالمــذة الذيــن يعيشــون داخــل املخيّــامت يعانــون اضطرابات 

ســلوكيّة خطــرة كالعنــف والعدوانيّــة والتّخريــب. إذ هنــاك 73,8 % مــن التّالميــذ الّذكــور الذيــن 

يعيشــون داخــل املخيّــامت لديهــم اضطــراب ســلويكّ مقابــل 44,7 % خارجهــا. كذلــك وجدنــا أن 

63,8 % مــن التّلميــذات اللــوايت يعشــن داخــل املخيّــامت لديهــّن اضطــراب ســلويكّ مقابــل 37,9 

% خارجهــا. 

ــري إىل  ــة، وتش ــبة عالي ــي نس ــامت ه ــذة املخيّ ــدى تالم ــلوك ل ــراب الّس ــبة اضط إّن نس

ــامت بســبب القهــر والخــوف واإلحبــاط والفقــر،  خطــورة الواقــع النفــيس لألطفــال داخــل املخيّ

ــن  ــري ع ــك للتّعب ــن، وذل ــاه اآلخري ــهم، وتج ــاه أنفس ــة تج ــف والعدوانيّ ــم العن ــد لديه ــام يولّ ّم

ــذي يعيشــونه.  ــع ال ــذا الواق ــم له رفضه

ــن األهــل  ــرث م ــون أبناءهــم بلطــف أك ــامت يعامل ــارج املخيّ ــنّي أيضــاً أّن األهــل خ تب

ــذي  ــادّي ال ــّي واالقتص ــّيس واالجتامع ــط الّنف ــو الّضغ ــبب ه ــون الّس ــد يك ــامت. وق ــل املخّي داخ

ــم. ــع أبنائه ــوة م ــرصّف بقس ــامت إىل التّ ــل املخيّ ــل داخ ــع األه يدف

إّن الحيــاة القاســيّة التــي يعيشــها األطفــال داخــل املخيّــامت تنّمــي لديهــم روح 

ــم  ــة حاجاته ــول دون تلبي ــة، وتح ــم للعدوانيّ ــة تدفعه ــات اليوميّ ــف. فاالحباط ــة والعن العدوانيّ

األساســيّة. كــام أّن تدهــور الوضــع األمنــّي داخــل املخيّــامت، وتعــرّض األطفــال للــرضب و العنــف 

ــال. ــد األطف ــي عن ــايل واالجتامع ــّو االنفع ــز النم ــىل تعزي ــاعدان ع ال يس
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3 ـ مناقشة الفرضيّة الثّالثة

هناك فروق دالّة يف درجة االضطرابات النفسية والّسلوكيّة بني الّذكور واإلناث

لقــد أظهــرت نتائــج البحــث صّحــة هــذه الفرضيّــة يف بعــض االضطرابــات وعــدم 

صّحتهــا يف بعضهــا اآلخــر. إذ أشــارت الّنتائــج إىل وجــود عالقــة دالـّـة إحصائيٍّــا بــني جنــس التّالمــذة 

ــّذات بــني  ــر ال ــا بســيطًا يف املتوّســط الحســايّب لتقدي ــاك تبايًن ــّذات. إال أن هن ــر ال ومســتوى تقدي

ــا خارجهــا. وهــذا التبايــن ظاهــر أيًضــا بحســب الفئــة  ــامت وتقاربً الّذكــور واإلنــاث داخــل املخيّ

ــع  ــّف الرّاب ــذة الّص ــنّي أّن تالم ــامت، تب ــن يعيشــون داخــل املخيّ ــور الذي ــة. بالنســبة للّذك العمريّ

والذيــن هــم يف التاســعة مــن العمــر يعانــون أكــرث مــن حيــث تــدين تقديــر الــذات. إذ أنهــم يف 

مرحلــة دراســية انتقاليّــة تتطلّــب منهــم العمــل وتحقيــق النجــاح، بينــام بيئتهــم العائليّــة ال تقــّدم 

ــاة يف تــديّن  ــامت، فالتّالمــذة الّذكــور هــم األكــرث معان ــا خــارج املخيّ لهــم الدعــم واملســاعدة.  أّم

تقديــر الــّذات بخاصــة تالميــذ الّصــّف الّســادس الذيــن هــم يف الحاديــة عــرشة، أو الثّانيــة عــرشة. 

وهــذه املرحلــة حرجــة يف حيــاة الطفــل، إذ تُعتــرب نهايــة مرحلــة الطّفولــة املتأّخــرة، وبدايــة البلوغ، 

ــة، فيصطــدم الطّفــل بواقعــه. ــة الّشــخصيّة واالجتامعيّ حيــث يبــدأ البحــث عــن الهويّ

أّمــا بالنســبة لإلنــاث، فاألمــر يختلــف، إذ أّن التّلميــذات األكــرث معانــاة يف تــديّن تقديــر 

الــّذات هــّن تلميــذات الّصــّف الّســادس داخــل املخيّــامت، اللــوايت أصبحــن يف مرحلــة حرجــة مــن 

الّنمــّو حيــث تُفــرض عليهــّن قيــود كثــرية مــن قبــل األهــل نظــراً النعــدام األمــان، ووجــود أفــراد 

ــع بحّريتهــا  ــا يف ســجن وال تتمتّ ــاة تشــعر وكأنّه ــامت. فالفت مــن جنســيّات مختلفــة داخــل املخيّ

ــع التحــوالت  ــق م ــي ترتاف ــوغ الت ــوادر البل ــك ب ــامت.  أضــف إىل ذل ــش خــارج املخيّ ــي تعي كالت

ــة. ــة واالجتامعيّ ــة والجســديّة وشــدة الــروادع الدينيّ الفيزيولوجيّ

ــق ــبة القل ــا يف نس ــة احصائيٍّ ــا دالّ ــاك فروقً ــنّي أّن هن ــد تب ــق، فق ــبة للقل ــا بالنس أّم
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 بــني الذكــور واإلنــاث ســواء داخــل املخيّــامت أو خارجهــا. إذ أّن حــواىل 56 % مــن التّالمــذة الّذكور 

ــاث.  ــدى اإلن ــل 80,3 % ل ــًدا مقاب ــة ج ــة ومرتفع ــق بدرجــة مرتفع ــم قل ــامت لديه داخــل املخيّ

ــه  ــبب هــو مــا تعاني ــق مــن الّذكــور. قــد يكــون الّس ــاث أكــرث عرضــة للقل ــي أّن  اإلن وهــذا يعن

ــان  ــر والفلت ــة التّوتّ ــن حال ــالً ع ــتقرار، فض ــان واالس ــاس باألم ــدم اإلحس ــوف وع ــن الخ ــاة م الفت

ــامت. األمنــي واألخالقــّي التــي يعيشــها ســّكان املخيّ

ــا  ــق تختلــف ليــس فقــط باختــالف الجنــس، وإمّن ــج أّن نســبة القل كــام أظهــرت الّنتائ

ــة  ــة عــرشة أي يف نهاي ــن هــم يف الحادي ــادس الذي ــّف الّس ــذة الّص ــر. فتالم ــالف العم أيضــا باخت

مرحلــة الطّفولــة املتأّخــرة وبدايــة البلــوغ وخصوًصــا لــدى اإلنــاث حيــث تحــدث لديهــن التغــريات 

ــة.  ــة التــي ترتافــق مــع تقلبــات مزاجيــة، وإنفعاليّ ــة والهرمونيّ النفســيّة والبيولوجيّ

ــبة  ــة يف نس ــروق دالّ ــود ف ــدم وج ــة ع ــرت الّدراس ــد أظه ــاب، فق ــبة لالكتئ ــا بالنس أّم

ــا  ــامت. أّم ــة بينهــم داخــل املخيّ ــاب متقارب ــاث. إذ أّن نســبة االكتئ ــدى الّذكــور واإلن ــاب ل االكتئ

ا هــي ضعــف  خارجهــا، فقــد تبــنّي أّن نســبة اإلنــاث اللــوايت يعانــني االكتئــاب بدرجــة مرتفعــة جــدٍّ

ــروادع والضغــوط الزائــدة املفروضــة عــىل اإلنــاث. نســبة الّذكــور. وهــذا قــد يعــود إىل ال

ــّف  ــذة الّص ــر، إذ أّن تالم ــدم العم ــع تق ــذة م ــدى التّالم ــع ل ــاب يرتف ــنّي أن االكتئ تب

ــاد  ــزداد بازدي ــاب ي ــعور باالكتئ ــري إىل أّن الّش ــذا يش ــاب. وه ــة لإلكتئ ــرث عرض ــم األك ــادس ه الّس

ــه. ــه وظروف ــده وواقع ــه وجس ــذ لبيئت ــي التّلمي وع

كذلــك الحــال بالنســبة للغضــب، فقــد أشــارت الّنتائــج إىل عــدم وجــود عالقــة دالـّـة بــني 

ــا بــني درجــة الغضــب لــدى الّذكــور  ــامت. فتبــنّي أّن هنــاك تقاربً الجنــدر والغضــب داخــل املخيّ

ا لديهــم وهــذا الوضــع  يســتدعي البحــث وإعــداد  واإلنــاث حيــث أّن درجــة الغضــب مرتفعــة جــدٍّ

الربامــج العالجيّــة.

الّدراســة وجــود عالقــة أّمــا خــارج املخيّــامت، فاألمــر يختلــف حيــث أظهــرت 
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 دالـّـة يف نســبة الغضــب بــني الّذكــور واإلنــاث. إذ تبــنّي أّن الّذكــور هــم أكــرث عرضــة للغضــب مــن 

ــا يف نســبة الغضــب لــدى التّالمــذة ليــس فقــط بحســب  اإلنــاث. كــام تبــنّي أيًضــا أّن هنــاك تبايًن

الجنــس، وإمّنــا أيًضــا بحســب الفئــة العمريـّـة. إن الذكــور يف الّصــّف الرّابــع الذيــن يف التاســعة مــن 

العمــر، هــم معرّضــون للغضــب. كــام أن تلميــذات الّصــّف الّســادس هــّن األكــرث عرضــة للغضــب.

ــني الّذكــور  ــة ب ــج وجــود فــروق دالّ ــت النتائ ــلوك، فقــد أثبت وبالنســبة الضطــراب الّس

واإلنــاث الذيــن يعيشــون داخــل املخيّــامت، مــع اإلشــارة إىل أن معظــم التّالمــذة الذيــن يعيشــون 

داخــل املخيّــامت يعانــون اضطــراب الســلوك، إال أّن الّذكــور كانــوا األكــرث عرضــة لهــذا االضطــراب. 

أمــا خــارج  املخيّــامت فاألمــر يختلــف، حيــث تبــنّي أّن هنــاك تقاربـًـا يف نســبة اضطــراب الّســلوك 

بــني الّذكــور واإلنــاث.

إّن نســبة اضطــراب الّســلوك لــدى التّالميــذ الّذكــور، وخصوًصــا داخــل املخيّــامت هي نســبة    

عاليــة وتدعــو للقلــق. وقــد يعــود ذلــك لعــّدة أســباب،  فالبيئــة النفســيّة واالجتامعيّة داخــل املخيّامت 

تدفــع إىل التوتـّـر. إذ عــىل الفتــى أن يكــون عدائيّــا وشــجاًعا يف ترصّفاتــه، بينــام عــىل الفتــاة أن تخضــع. 

وقــد يعــود الّســبب إىل أســلوب تعامــل األرسة مــع األبنــاء. صحيــح أّن األهــل يطّوقــون الفتــاة بالقيــود 

والــرّوادع، ولكّنهــم ال يترصّفــون معهــا بالعنــف كــام يترصّفــون مــع الّصبــّي. فعنــف األهــل يوّجــه أكــرث 

نحــو الّذكــور. وهــذا مــا أظهرتــه الّدراســة، إذ أّن أكــرث مــن نصــف التّالمــذة الّذكــور يُعاقَبــون بالــّرضب 

مــن قبــل آبائهــم بدرجــات متفاوتــة بــني (أحيانـًـا ودامئـًـا) مقابــل الثّلــث عنــد اإلنــاث. لذلــك، نجــد أّن 

الّســلوك العــدواينّ لــدى الّذكــور هــو مبثابــة تقليــد لســلوك الكبــار، وهو وســيلة للتنفيس عــن الرغبة يف 

االنتقــام مــن الوالديــن بتحويــل العــدوان باتجــاه اآلخريــن.

ومــن خــالل مالحظاتنــا اإلرشــاديّة، تبــنّي لنــا أّن معظــم األطفــال الذيــن يقومون بســلوك 

عــدوايّن ضــد زمالئهــم، هــم ضحايــا العنــف الــذي ميارســه األهــل واآلخــرون عليهم.
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عــىل ســبيل املثــال، هنــاك طفــل عــدوايّن وعنيــف، يقــوم بالتّبــول يف غرفــة الّصــّف، أو 

عــىل ســطح البنــاء املــدرّيس. ومــن خــالل متابعــة الحالــة، تبــنّي اّن هــذا التلميــذ كان يَُعنَّــف كثــريًا 

مــن جانــب والــده الــذي يرضبــه بالحــزام، وأحيانًــا بالعصــا، ويركلــه برجليــه. و يف إحــدى املــرّات 

ــىل األرض،  ــاه ع ــىل، ورم ــده إىل أع ــع ول ــد برف ــام الوال ــذة، ق ــام إدارة املدرســة وبعــض التّالم وأم

وحــاول رضبــه لــوال فــرار الطفــل مــن بــني يديــه. وعنــد االستفســار عــن ســبب هــذه املعاملــة 

ذكــر األب بأنـّـه مريــض، وال يســتطيع تحمــل أّي انتقــاد. وذكــر أّن بيتــه صغــري، وأوالده يتشــاجرون 

دامئًــا مــع بعضهــم البعــض، لذلــك يقــوم برضبهــم. وذكــر أنـّـه ال يســمح لهــم بإلخــروج مــن املنــزل 

بســبب األوضــاع األمنيّــة الّســيّئة داخــل املخيّــم. فالطّفــل يكــره والــده، ويحــاول أن يســقط غضبــه 

عــىل اآلخريــن يف املدرســة، لــيك يعــّرب عــن رفضــه للواقــع الــذي يعيشــه.

أظهــرت الّنتائــج أّن أكــرث التّالمــذ عرضــة الضطــراب الّســلوك بــني الّذكــور هــم تالميــذ 

الّصــّف الرّابــع الذيــن هــم يف التاســعة مــن عمرهــم، وأكــرث التلميــذات عرضــة الضطــراب الّســلوك 

هــن تلميــذات الّصــّف الّســادس اللــوايت يف مرحلــة البلــوغ.

ــة تفــرض عــىل الفتــاة يف هــذه املرحلــة الكثــري مــن الــروادع، مــام  فالتّنشــئة االجتامعيّ

ــة.      ــة التــي تنعكــس عــىل ترصفاتهــا ورّدات فعلهــا العدوانيّ ــد لديهــا بعــض الّرصاعــات الّداخليّ يولّ

       

4 ـ مناقشة الفرضيّة الرّابعة

هناك عالقة بني اضطرابات األطفال النفسية والسلوكية تُعزى إىل ظروفهم العائلية.

ــّيل.  ــم العائ ــذة، ووضعه ــدى التّالم ــّذات ل ــر ال ــتوى تقدي ــني مس ــة ب ــة دالّ ــاك عالق ــنّي أّن هن تب

فالتّلميــذ الــذي يعيــش مــع والديــه لديــه تقديــر ذات أفضــل بقليــل مــن الــذي يعيــش مــع أحــد 

ــه. ــه أو أقارب والدي

البيولوجيّــة إىل حاجاتــه  باإلضافــة  فهــو  ماديّــة ونفســيّة،  لــه حاجــات  فالطفــل 
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 كالطعــام والرّاحــة يحتــاج أيًضــا مــن أجــل منــّو متكامــل وســليم إىل الّشــعور بالطأّمنينــة والّرعايــة. 

فــكّل طفــل يتطلـّـع إىل االعــرتاف بوجــوده، ويتوقـّـع أن يحظــى بالحــب واالهتــامم والحاميــة. 

ــة  ــرت دراس ــم. إذ أظه ــع أبنائه ــل م ــل األه ــري تعام ــدى تأث ــات إىل م ــري الدراس وتش

Lamb1 وجــود عالقــة  وثيقــة بــني تقديــر الــّذات لــدى األبنــاء وشــعورهم بالقبــول مــن والديهــم، 

ــن. ــذ واإلهــامل مــن جانــب الوالدي ــذات بشــعور الطفــل بالنب ــر ال ــديّن تقدي ــط ت ــام ارتب بين

وبحســب ”Lamb“ أيًضــا يُعــد حضــور األب الفاعــل يف األرسة مهــاّم جــًدا ألنــه يســّهل 

منــّو املهــارات املعرفيّــة والنجــاح الــدرايس والتكيّــف االجتامعــي واالنفعــايل لــدى األبنــاء وخصوًصــا 

إذا شــاركهم يف ألعابهــم وأنشــطتهم. وهــذا الحضــور يفــرض بالطبــع وجــود االنســجام بــني الزوجني.

ويعتقــد  Bandura”2“ أن أســلوب حيــاة األهــل ميكــن أن ينتقــل برمتــه إىل األبنــاء عــن 

طريــق النمذجــة ”Modeling“. فــاألب الــذي يظهــر عــداوة نحــو زوجتــه بصــورة غــري مبــارشة، 

ــا عــىل املعارضــة والتحــّدي. أمــا األب الــذي يبــدي عــداوًة مبــارشة نحــو  يكــون ســلوك إبنــه قامئً

ــا كأبيــه. زوجتــه، يصبــح ســلوك طفلــه عدوانيً

أظهــرت نتائــج دراســتنا وجــود عالقــة دالّــة بــني درجــة القلــق لــدى التّالمــذة 

ووضعهــم العائــّيل. إذ أّن التّالمــذة الذيــن يعيشــون مــع والديهــم هــم نســبيٍّا أقــّل عرضــة 

أقاربهــم. وقــد  أو مــع أحــد  الذيــن يعيشــون مــع أحــد والديهــم  للقلــق مــن األطفــال 

ــم  ا بالرغ ــدٍّ ــة ج ــة مرتفع ــق بدرج ــون القل ــذة يعان ــن التّالم ــرية م ــبة كب ــا أّن نس ــا أيًض الحظن

مــن وجودهــم مــع والديهــم. وهــذا يشــري إىل أّن وجــود الوالديــن مهــّم يف حيــاة الطّفــل،

1- Lamb, M. (2012).  The Role of Father in Child Development. p.50.

2 - Bandura, A., Walters, P.( 1963).  Social Learning and Personality Development. p. 65.
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ــدى  ــق ل ــدًرا للقل ــدان مص ــون الوال ــا يك ــة ، إذ أحيانً ــري الطأمنين ــا لتوف ــي إطالقً ــه ال يكف  ولكّن

ــال.  األطف

إن القســوة الّشــديدة يف معاملــة الوالديــن لألبنــاء تــؤّدي إىل ظهــور االضطرابــات 

االنفعاليّــة والســلوكيّة مثــل القلــق والخــوف واالكتئــاب والعدوانيــة، مــاّم يشــّوه منّوهــم االنفعــاّيل 

واالجتامعــّي، ويشــعرهم بالعجــز عــن مواجهــة املشــكالت وتحّمــل املســؤوليّة واتّخــاذ القــرارات.

أّمــا بالنســبة لالكتئــاب، فقــد تبــنّي أّن هنــاك عالقــة دالـّـة بني درجــة االكتئــاب لــدى التّالمذة 

ووضعهــم العائــّيل. فهنــاك 43 % مــن التّالمــذة الذيــن يعيشــون مــع والديهــم لديهــم اكتئــاب بدرجــة 

ــن يعيشــون مــع أحــد والديهــم أو مــع  ــل 75,5 % مــن التّالمــذة الذي ا مقاب مرتفعــة ومرتفعــة جــدٍّ

أحــد أقاربهــم. وهــذا يظهــر حجــم املعانــاة لــدى األطفــال الذيــن يعيشــون مــع أحــد والديهــم  بســبب 

الطــالق أو االنفصــال. وعندمــا يعيــش األطفــال مــع والدهــم، فــإن هــذا األخــري يقــوم بتشــويه صــورة 

والدتهــم أمامهــم وبأنهــا ســيّئة وقــد تركتهم وتخلـّـت عنهم. وهــذا األمر يزيــد من معاناتهم وشــعورهم 

بالكراهيــة. ومــا ينطبــق عــىل اآلبــاء ينطبــق عــىل األمهــات اللــوايت يشــّوهن صــورة األب. 

ــا  ــام ذكرن ــاب. وك ــون االكتئ ــم يعان ــم ولكّنه ــع والديه ــون م ــال يعيش ــن األطف ــري م كث

ســابًقا، فــإّن وجــود األهــل وحــده غــري كاٍف حتـّـى يشــعر الطّفــل بالطأمنينــة. فهــو يحتــاج إىل بيئــة 

ــامت بســبب ســوء  تتوافــر فيهــا عنــارص األمــن والحاميــة. وهــذا مــا يعجــز عنــه األهــل يف املخيّ

ــة واملعيشــيّة. أحوالهــم النفســيّة واملاديّ

ــا بالنســبة للغضــب، فقــد تبــنّي أن األطفــال الذيــن يعيشــون مــع أحــد والديهــم أو  أّم

أحــد أقاربهــم يعانــون الغضــب أكــرث مــن الذيــن يعيشــون مــع والديهــم( 60 % مقابــل 47 %). 

الذيــن  التالمــذة  نصــف  حــوايل  أّن  البحــث  نتائــج  خــالل  مــن  أيضــاً  وتبــني 

يعانــون خارجهــا  يعيشــون  الذيــن  التالمــذة  ثلــث  وحــوايل  املخيّــامت،  داخــل  يعيشــون 
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ــا)، حتّــى أّن هنــاك حــواىل نصــف التّالمــذة الّذكــور   خالفــات عائليــة متفاوتــة بــني (أحيانًــا ودامئً

يفّضلــون البقــاء خــارج املنــزل بدرجــات متفاوتــة بــني (أحيانًــا ودامئًــا). إن الخالفــات بــني 

ــن  ــروم م ــش واملح ــل املهّم ــة. فالطّف ــكالت العائلي ــن املش ــروب م ــاء إىل اله ــع األبن ــن تدف األبوي

ــم ويغضــب ويشــعر باالحبــاط والفشــل، ومييــل إىل االنتقــام مــن املجتمــع  األهــل ورعايتهــم يتألّ

الــذي قســا عليــه. وهــذا مــا أكّدتــه دراســات ســابقة منهــا دراســة كارلــني (Karlen, 1996) حــول 

العوامــل التــي تكمــن وراء الّســلوك العــدواين لــدى األطفــال. فتبــنّي أّن إضطــراب عالقــة الطفــل 

ــق غــري آمــن، يعتــرب مــن أهــم العوامــل التــي  مــع والديــه (خصوًصــا األم) ومــا يفرضــه مــن تعلّ

ــاء.1  ــدى األبن ــلوك العــدوايّن ل ــؤّدي إىل ظهــور الّس ت

حــدّدت عاملــة النفــس ”Baumrind .D“ 2 أربعــة أســاليب تربويــة يســتعملها األهــل 

يف تربيــة أبنائهــم:

األســلوب الحــازم املقــرون بالحــب الــذي يقــوم عــىل إحــرتام الطفــل وتشــجيعه عــىل الدراســة - 

وتحّمــل املســؤوليّة مــع االلتــزام باملبــادىء األخالقيــة. ومــن آثــار هــذا األســلوب نجــاح األبنــاء 

يف الدراســة  والشــعور باملســؤولية والقــدرة عــىل ضبــط االنفعــاالت والتكيّــف الجيّــد.

ــاعر -  ــرتام مش ــدم إح ــل وع ــتبداد األه ــوة وإس ــىل القس ــوم ع ــذي يق ــلّطي ال ــلوب التس األس

الطفــل وآرائــه: مــن إنعكاســاته أن األطفــال يتّجهــون أكــرث نحــو التمــرّد والعدوانيــة والعنــف 

والرســوب الــدرايس.

وال-  أبنائهــم  تجــاه  عواطفهــم  يف  األهــل  يــرسف  حيــث  املتســاهل  األســلوب 

1 - Karlen, L.R. (1996).  Attachment Relationship among Children with Aggressive Behavior 

Problems, J. of Counsulting and Clinical Psychology, Vol 64, 1,  p. 64-73.

2 - Baumrind, D. (1991). Effective Parenting during the Early Adolescent, in Advances in Family 

Research, Vol 2, New  Jersey. Erlbaum.
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 يحرمونهــم مــن يشء وال يحاســبونهم عــىل أخطائهــم. مــن آثــار هــذا األســلوب منــو األنانيــة 

عنــد الطفــل وعــدم القــدرة عــىل تحمــل املســؤولية والضغــوط وإعتــامد الترصفــات املتهــّورة 

والســلبية.

أســلوب اإلهــامل ويعنــي موقــف الالمبــاالة مــن جانــب األهــل الذيــن ال يصغــون إىل أبنائهــم - 

وال يهتّمــون بهــم. ومــن نتائــج اإلهــامل ظهــور الفــوىض يف ســلوك األبنــاء وعــدم منـّـو مشــاعر 

التعاطــف وتشــكيل الســلوكيات االندفاعيــة واالضطرابــات النفســية فضــالً عــن غيــاب 

الشــعور بقيمــة الــذات.

مــا الحظنــاه يف دراســتنا هــو هيمنــة أســلوب التســلّط أو القســوة مــن جهــة وأســلوب 

اإلهــامل مــن جهــة أخــرى لــدى األهــل يف تربيــة أبنائهــم. ومــن الواضــح أن أســلوب القســوة هــو 

الغالــب.

ــات  ــري الحاج ــىل توف ــدرة ع ــدم الق ــة، وع ــر والبطال ــري الفق ــت ن ــل تح إّن رزوح األه

األساســيّة ألطفالهــم يجعلهــم محبطــني وغاضبــني. ومشــاهدة األهــل الغاضبــني يعلـّـم الطّفــل هــذا 

ــة: ــا بعــض األمثل ــه. ونــرسد هن ــلوك ويدفعــه إىل محاكات الّس

ــا  ــه زميالته ــرصخ يف وج ــور وت ا، تث ــدٍّ ــة ج ــر عصبيّ ــن العم ــرشة م ــة ع ــاة يف الثّالث فت

ــر، وأّن  ــة مشــحون بالغضــب والتوتّ ــنّي أّن جــو العائل ــة، تب ومعلّميهــا. ومــن خــالل متابعــة الحال

ــب  ــا مل تنج ــا ألنه ــوم األّم دامئً ــه. و يل ــه وبنات ــرضب زوجت ــوم ب ــاب ويق ــض باألعص ــد مري الوال

الّذكــور. و يف إحــدى املــرّات وعــىل أثــر خــالف حــاّد بــني الوالديــن حمــل الوالــد الّســكني ووضعهــا 

ــا، وفقــدت وعيهــا وبــدأت  ــاة، وســقطت أرًض ــدة، وهــّدد بذبحهــا فانهــارت الفت عــىل رقبــة الوال

ــم  ــاة اّن حياته ــرت الفت ــزل. وذك ــن املن ــه وخــرج م ــن فعل ــزوج ع ــف ال ــّرصاخ، فتوق ــا بال أخواته

ــة  ــم. فالعائل ــر دائ ــة توتّ ــع يف حال ــا يجعــل الجمي ــة. وهــذا م ــة خــوف مرعب ــة هــي رحل العائليّ

تعيــش يف حالــة فقــر شــديد وتضــّم تســعة أشــخاص ينامــون يف غرفــة واحــدة. األب واألم 

ــر ــه. ذك ــال لرشائ ــكان امل ــام ال ميل ــدواء ألنّه ــذان ال ــا ال يأخ ــيّة، وأحيانً ــات نفس ــان اضطراب يعاني
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ــى املــوت عــىل هــذه الحيــاة، ألنــه ال يســتطيع توفــري أبســط حاجــات عائلتــه  ــه يتمّن ــد أنّ  الوال

بســبب مرضــه. 

أّمــا بالنســبة الضطــراب الّســلوك، فقــد أظهــر البحــث أّن معظــم األطفــال الفلســطينيّني 

ــن  ــامت. إال أّن التالمــذة الذي ــا الذيــن يعيشــون داخــل املخيّ ــون اضطــراب الســلوك خصوًص يعان

يعيشــون مــع أحــد والديهــم هــم األكــرث عرضــة الضطــراب الســلوك.  نالحــظ أّن بعــض األطفــال 

الّذكــور يتمــرّدون ضــد األّم، حيــث يعتقــدون أّن العدوانيّــة هــي دليــل عــىل الرجولــة، فيامرســونها 

ــلوب  ــبه األس ــه ويكس ــى مع ــرّي يتامه ــوذج ذك ــة إىل أمن ــر بحاج ــل الذك ــاب األب. فالطّف يف غي

الّذكــرّي. وتشــري دراســة هوفــامن (Hoffman 1971 )1 إىل الّربــط بــني غيــاب األّب ومنــّو الّضمــري، 

ا بالنســبة للخصائــص  فاألطفــال املحرومــون مــن األّب بســبب الطّــالق، أو الوفــاة هــم األقــّل منــوٍّ

ــة مــن األطفــال الذيــن يعيشــون مــع األّب.  وتشــري  ــم أكــرث عدوانيّ ــة والضمــري. كــام أنّه األخالقيّ

املالحظــة اإلكلينيكيــة إىل أّن معالجــة املشــكالت االجتامعيّــة لــدى األبنــاء غــري املحرومــني مــن األب 

تكــون أســهل مــام هــي عنــد  األطفــال املحرومــني مــن األب.

ــراب  ــة الضط ــا عرض ــم أيًض ــم ه ــع والديه ــون م ــن يعيش ــذة الذي ــك، فالتّالم ــع ذل وم

ــن  ــة م ــبة عالي ــاك نس ــية. إذ أّن هن ــة والنفس ــية واملادي ــم املعيش ــوء ظروفه ــبب س ــلوك بس الّس

ــم  ــن أنه ــم م ا بالرغ ــدٍّ ــة ج ــة مرتفع ــلوك بدرج ــراب الّس ــون اضط ــطينيّني يعان ــذة الفلس التّالم

ــم.  ــع والديه ــون م يعيش

ــة  ــم روح العدوانيّ ــي فيه ــامت تنّم ــال املخيّ ــها أطف ــي يعيش ــيّة الت ــاة القاس  إن الحي

ــن  ــف ع ــون العن ــال يتعلّم ــام أن األطف ــة. ك ــع إىل العدوانيّ ــة تدف ــات اليوميّ ــف. فاإلحباط والعن

ــامت. ــة يف املخيّ ــل وبخاص ــن األه ــة م ــق النمذج طري

1- Hoffman, L.W. (1971).  Father Absence and Conscience Development. Developmental  

Psychology, Vol 4, 3, P. 400- 406.                                   
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ــة عنــد أطفالهــم عــن قصــد،  وهنــاك بعــض اآلبــاء ينّمــون ســلوكيّات العنــف والعدوانيّ

ويعتقــدون أّن التّرصفــات العنيفــة دليــل عــىل الرجولــة، فيشــّجعون أبناءهــم عليهــا وذلــك للدفــاع 

ــون  ــة ال يتقبّل ــات العدائيّ ــن ذوي االتّجاه ــاء م ــض اآلب ــا بع ــم. أم ــب رأيه ــهم بحس ــن أنفس ع

ــا  ــديّن الشــديد. وهــذا م ــاب الب ــم العق ــة قاســية، وميارســون عليه ــم معامل أبناءهــم، ويعاملونه

ظهــر مــن خــالل هــذا البحــث. إذ أّن هنــاك أكــرث مــن نصــف التّالمــذة الّذكــور، وأكــرث مــن ثلــث 

التّلميــذات قــد تعرضــوا للــّرضب مــن قبــل آبائهــم، كــام تبــنّي أّن حــواىل ثلــث التّالمــذة يتعرّضــون 

دامئـًـا للشــتم بألفــاظ قاســيّة مــن ِقبــل آبائهــم، مــام يولـّـد لديهــم الحقــد والتّمــرّد تجــاه اآلخريــن.

إّن الّدراســات الّســابقة أثبتــت وجــود عالقــة بــني الّســلوك العــدوايّن لآلبــاء، واملشــكالت 

الّســلوكيّة لــدى األبنــاء ومنهــا: دراســة هــريام وزمالئــه (Hiram, et al, 1989)1 التــي توّصلــت إىل 

ــاء.  ــلوك العــدواين لــدى األبن ــاء والّس ــة بــني الّســلوك العــدوايّن لآلب ــة موجب وجــود عالقــة ارتباطيّ

ــة الســيّئة ( العنــف، الشــتم، عــدم  ــة الوالدي وتوصلــت دراســة 2(Patterson 1985) إىل أن الرتبي

ــح  ــد يصب ــذي ق ــل ال ــد الطف ــؤّدي إىل إضطــراب الســلوك عن ــز واملــدح) ت ــاب التعزي الحــوار، غي

ــه  ــب رفاق ــن جان ــذ م ــرّض إىل النب ــل يتع ــك، فالطف ــة. عــالوة عــىل ذل ــة املراهق ــا يف مرحل جانًح

ــا يف عــداد الراســبني.  بســبب ســلوكه الســيّىء الــذي تــدرّب عليــه يف املنــزل، كــام أنــه يكــون غالبً

فالرســوب الدائــم ينبــىء بنتائــج وخيمــة، بينــام التحســن يف التحصيــل يشــري إىل إحتــامل الخــروج 

مــن خطــر اإلنحــراف.             

1- Hirman, E.F., et al. (1985).  Parental Aggression Related to Behavior problems in Three Years 

Old  Sons of Alcoholics,The world Congress Meeting of World Association on Infant Psychiatry 

and Allied  Disciplines, p. 497-499.

2 - Patterson, G. R. (1986).  Performance Models for Antisocial Boys, America Psychologist, Vol. 

41, 4, P. 432-444.  
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بعــض اآلبــاء الذيــن يعانــون األمــراض النفســيّة، أو إدمــان الكحــول أو املخــّدرات 

ــة  ــد والعدوانيّ ــم الحق ــد لديه ــاّم يولّ ــة، م ا ومؤذي ــدٍّ ــيّة ج ــة قاس ــم بطريق ــع أبنائه ــون م يتعامل

ــة عــىل األطفــال اآلخريــن. وهنــاك حــاالت كثــرية مــن  ويدفعهــم إىل إســقاط دوافعهــم العدوانيّ

ــف األرسّي. ــون للعن ــن يتعرّض ــال الذي األطف

جــاءت طفلــة يف الســابعة مــن العمــر إىل املدرســة  وآثــار الحــروق باديــة عــىل يديهــا. 

ــا  وبعــد االستفســار، ذكــرت أّن والدهــا قــام بحــرق يديهــا بالســيجارة. والســبب كــام ذكــرت أنّه

مل تقــم بتنظيــف املنــزل، ومــرّة أخــرى، قــام بشــطب وجههــا باملــوىس، وذكــرت أنّــه يقــوم أحيانًــا 

ــا يف الســقف. قالــت لنــا الطفلــة مــاذا أفعــل؟ وإىل أيــن أذهــب؟  بربــط يديهــا ورجليهــا ويعلقّه

ــا اّن األب يدمــن  لقــد تركتنــا أّمــي وهربــت إىل بيــت أهلهــا مــن ظلــم والــدي. وقــد تبــنّي الحًق

الكحــول، ويتــرصّف كشــخص فقــد صوابــه.  

ــامت، وعــدم وجــود أماكــن للّعــب، فــإن  ــة داخــل املخيّ ولعــدم وجــود ألعــاب ترفيهيّ

األطفــال يلجــأون إىل وســيلة الرتفيــه الوحيــدة وهــي التلفــاز.  فالّســاعات الطّويلــة التــي يقضيهــا 

الطّفــل أمــام الّشاشــة تتجــاوز الّســاعات التــي يقضيهــا يف املدرســة. إذ يُعتــرب التلفــاز أهــّم مصــادر 

املعلومــات لــدى األطفــال. 

5 ـ مناقشة الفرضيّة الخامسة

هناك عالقة بني املستوى العلمّي لآلباء وأوضاع أبنائهم النفسية والسلوكية.

أظهــرت الّدراســة أّن املســتوى العلمــّي لآلبــاء يؤثّــر يف بعــض ســلوكيّات أبنائهــم 

وانفعاالتهــم.

ومــن الجديــر ذكــره أّن نســبة اآلبــاء املتعلّمــني هــي نســبة محــدودة، إذ هنــاك 

 48 حــواىل  وهنــاك  والكتابــة.  القــراءة  يعرفــون  بالــكاد  أو  أميّــون  منهــم   %  44,8 حــواىل 

الحــرب.  جيــل  هــم  اآلبــاء  فمعظــم  ثانــوّي.  أو  متوّســط  تعليمــي  مســتوى  لديهــم   %

 .1982 عــام  لبنــان  عــىل  اإلرسائيــيل  االجتيــاح  أثنــاء  يف  طالّبًــا  أو  أطفــاالً  كانــوا  لقــد 
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والجميــع يعــرف مــا عانتــه املخيّــامت آنــذاك وخصوًصــا مخيّــامت بــريوت، ومــا جــرى مــن مجــازر 

ــامت التــي اســتمرّت مــن عــام  يف صــربا وشــاتيال، ثــم كانــت الحــرب التــي ســّميت بحــرب املخيّ

1985 حتــى 1988. وبســبب الحــروب واألوضــاع األمنيّــة الّســيّئة، كثــري مــن التّالمــذة آنــذاك تركــوا 

ــة عائالتهــم بعــد استشــهاد آبائهــم، أو  ــا بســبب العمــل إلعال ــا بســبب الخــوف وإّم املدرســة إّم

ــيّة  ــات نفس ــذاك بصدم ــال آن ــن األطف ــري م ــدد كب ــة ع ــازر أّدت إىل إصاب ــام أّن املج ــم. ك خطفه

وإعاقــات مل يتخلّصــوا مــن آثارهــا حتـّـى اآلن. وهــذا مــا كنــا نالحظــه مــن خــالل مقابالتنــا لبعــض 

اآلبــاء عندمــا كانــوا يحّدثوننــا عــن طفولتهــم عندمــا كانــوا تالمــذة، وكيــف تركــوا مقاعــد الدراســة.

أظهــرت نتائــج البحــث أيًضــا أّن هنــاك عالقــة دالّــة بــني تقديــر الــذات لــدى التّالمــذة 

ومســتوى آبائهــم العلمــّي. إذ أن أبنــاء اآلبــاء املتعلّمــني لديهــم تقديــر ذات أفضــل مــن أبنــاء اآلبــاء 

غــري املتعلّمــني. 

ــني  ــة ب ــروق دالّ ــود ف ــدم وج ــري إىل ع ــج تش ــاب، فالنتائ ــق واالكتئ ــبة للقل ــا بالنس أّم

التالمــذة بحســب مســتوى األب العلمــي. ولكــن الحظنــا أن نســبة القلــق واالكتئــاب لــدى األبنــاء 

ــة. ــروق مل تكــن دالّ ــألب، غــري أن الف ــع املســتوى التعليمــي ل ــام إرتف تنخفــض كل

ــة بــني  كذلــك الحــال بالنســبة للغضــب، فقــد أظهــرت النتائــج عــدم وجــود عالقــة دالّ

الغضــب لــدى التالمــذة ومســتوى والدهــم العلمــي. لقــد وجدنــا أن درجــة الغضــب لــدى أبنــاء 

اآلبــاء غــري املتعلمــني مرتفعــة أكــرث مــن أبنــاء اآلبــاء املتعلمــني، ولكــّن الفــروق ليســت دالّــة.

أّمــا بالنســبة الضطــراب الّســلوك، فقــد أشــارت النتائــج إىل وجــود عالقــة دالّــة بــني نســبة 

اضطــراب الّســلوك لــدى التّالمــذة ومســتوى آبائهــم التّعليمــّي. إذ تبــنّي أّن اضطــراب الّســلوك يرتفــع 

لــدى أبنــاء اآلبــاء غــري املتعلّمــني أكــرث مــن أبنــاء اآلبــاء املتّعلّمــني.1

1- الحواث، عيل، وآخرون. (1985). رعاية الطّفل املحروم. ص. 75
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فاآلبــاء املتعلّمــون يكونــون أكــرث ميــالً للتّفاعــل اإليجــايّب والتّفاهــم مــع أبنائهــم، وأقــّل 

ــا  ــه أيًض ــا أكّدت ــذا م ــاء. وه ــب األبن ــن غض ــف م ــام يخّف ــوة، ّم ــف والقس ــتعامل العن ــالً الس مي

بعــض الّدراســات الّســابقة مثــل دراســة (األخــرس)1 حيــث أظهــرت أّن 7,6 % مــن اآلبــاء حملــة 

ــني،  ــاء األميّ ــل 25 % مــن اآلب ــة مقاب ــون إىل اســتعامل الشــّدة يف الّرتبي ــة مييل الشــهادات الجامعيّ

ــجيع  ــلوب التّش ــدون أس ــني يعتم ــاء الجامعي ــن اآلب ــنّي أّن 48 % م ــك، تب ــن ذل ــىل العكــس م وع

مقابــل 15 % لــدى اآلبــاء األّميّــني. كــام تشــري هــذه الّدراســة إىل نتائــج مامثلــة يف مــا يتعلـّـق أيًضــا 

مبســتوى األّم التعليمــي.

6 ـ مناقشة الفرضيّة الّسادسة

هناك عالقة بني مهن اآلباء وأوضاع أبنائهم النفسية والسلوكية

بالنســبة ملهنــة اآلبــاء وعالقتهــا بســلوك األبنــاء وانفعاالتهــم، فقــد أظهــرت الّنتائــج عــدم 

وجــود عالقــة دالـّـة إحصائيّــا بــني مهنــة األّب وســلوك األبنــاء واضطراباتهــم الســلوكية واالنفعاليــة 

ــا يف  ــل معظمه ــتوى. إذ يدخ ــث املس ــن حي ــض م ــا البع ــن بعضه ــة م ــن متقارب ــار أن امله باعتب

ــا يف هــذا املجــال.  ــة إحصائيٍّ ــج إىل عــدم وجــود عالقــة دالّ ــا. وقــد أشــارت النتائ ــكادرات الدني ال

ولكــّن أبنــاء العاطلــني عــن العمــل يعانــون أكــرث مــن تــدين تقديــر الــذات باملقارنــة مــع اآلخريــن.

نجــد أحيانًــا بعــض األطفــال الذيــن يخجلــون مــن مهــن آبائهــم كعــاّمل التنظيفــات أو 

ــاء متعلمــون نســبيٍّا  ــم أّن بعــض هــؤالء اآلب ــخ... مــع العل ــة ال ــني أو نواطــري بناي كبائعــني متجول

ولكّنهــم مضطــرون ملامرســة هــذه املهــن لتأمــني لقمــة العيــش.

ــا بــني  بالنســبة للقلــق لــدى األطفــال، بيّنــت الّنتائــج عــدم وجــود عالقــة دالّــة إحصائيٍّ

نســبة القلــق لــدى األطفــال ومهــن آبائهــم. 

1 -  األخرس، صفوح. (1982). علم االجتامع العام. ص. 214.
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ــت  ــاب، إذ بيّن ــىل االكتئ ــا ع ــق أيًض ــق ينطب ــذات والقل ــر ال ــىل تقدي ــق ع ــا ينطب وم

ــاء.  ــدى األبن ــاب ل ــة األب ونســبة االكتئ ــني مهن ــا ب ــة احصائيً ــة دالّ ــدم وجــود عالق الّدراســة ع

ــس  ــن لي ــتوى امله ــروق يف مس ــار أّن الف ــطينيّني باعتب ــال الفلس ــدى األطف ــرتكة ل ــألة مش فاملس

كبــريًا. ولكّننــا وجدنــا أّن حــواىل 80 % مــن التالمــذة الذيــن يعانــون االكتئــاب بدرجــة مرتفعــة 

ا هــم أبنــاء عــاّمل أو تّجــار صغــار، بينــام هنــاك 7,5 % فقــط مــن التالمــذة الذيــن يعانــون  جــدٍّ

االكتئــاب بدرجــة مرتفعــة هــم أبنــاء موظّفــني، أو يعملــون يف مهــن عليــا. وهــذا يشــري إىل أّن 

أبنــاء العــاّمل وأصحــاب املهــن املتواضعــة هــم عرضــة لالكتئــاب أكــرث مــن أبنــاء املوظّفيــن، أو 

الذيــن يعملــون يف مهــن عليــا. 

يف مــا يتعلــق بالغضــب، تشــري الّنتائــج إىل عــدم وجــود عالقــة دالّــة إحصائيًــا يف نســبة 

الغضــب لــدى التّالمــذة ومهــن آبائهــم.  لكــّن النتائــج  أظهــرت أّن حــواىل نصــف التّالمــذة مــن 

ا. وأّن  أبنــاء العــاّمل أو أصحــاب املهــن املتواضعــة يعانــون الغضــب بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــدٍّ

ا مــن أبنــاء املوظّفــني أو الذيــن يعملــون يف مهــن عليــا يعانــون الغضــب بدرجــة  نســبة قليلــة جــدٍّ

ا. وهــذا يشــري إىل أّن أبنــاء العــاّمل هــم األكــرث عرضــة للغضــب حتـّـى أكــرث  مرتفعــة ومرتفعــة جــدٍّ

مــن أبنــاء اآلبــاء العاطلــني عــن العمــل. إذ أّن بعــض اآلبــاء العاطلــني عــن العمــل هــم مــن ذوي 

 (NGOs ) ــة ــة غــري حكوميّ ــن ترعاهــم مؤسســات أهليّ ــات، أو األمــراض املســتعصية الذي اإلعاق

حيــث توفّــر لهــم بعــض الحاجــات األساســيّة التــي قــد ال تتوافــر لــدى العائــالت األخــرى.

7 ـ مناقشة الفرضيّة الّسابعة

توجد عالقة دالّة بني املستوى التّعليمّي لألّم وأوضاع أبنائها النفسية والسلوكية.

تبــنّي وجــود عالقــة دالّــة بــني املســتوى التّعليمــّي لــألّم وتقديــر الــّذات لــدى 

لــدى الــّذات  تقديــر  مســتوى  ارتفــع  لــألّم  التّعليمــي  املســتوى  ارتفــع  كلّــام  إذ  األبنــاء. 
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 أبنائهــا. غــري أن نتائــج أبنــاء األّمهــات الجامعيــات قــد صدمتنــا. لقــد وجدنــا أن أطفــال هــذه الفئة 

لديهــم تقديــر ذات متــدنٍّ كباقــي األّمهــات. وبعــد البحــث والتنقيــب، تبــنّي لنــا أن األم الجامعيــة 

ُمحبطــة جــًدا. فهــي متــارس مهنــة أدىن مــن مســتواها العلمــي وتتعــرّض للعنــف املنــزيل وخصوًصــا 

ــة  إذا كان مســتوى زوجهــا العلمــي أدىن مــن مســتواها. وهــذا الواقــع قــد جعــل هــذه الجامعي

متوتـّـرة وقلقــة  وغــري راضيــة. ومــع ذلــك، ال ميكننــا تعميــم هــذه النتيجــة ألن نســبة الجامعيــات 

قليلــة (6 %). وهــذا األمــر يتطلّــب إجــراء بحــوث إضافيــة.  

أّمــا بالنســبة للقلــق، فقــد أشــارت الّنتائــج إىل عــدم وجــود عالقــة دالّــة بــني املســتوى 

التّعليمــّي لــألّم والقلــق لــدى األبنــاء. إذ تبــنّي أّن أكــرث مــن نصــف التّالمــذة الذيــن يعانــون القلــق 

بدرجــة مرتفعــة هــم أبنــاء أّمهــات متعلّــامت، وأّن حــواىل ثلثــي التّالمــذة الذيــن يعانــون القلــق 

ا هــم أبنــاء أّمهــات غــري متعلـّـامت. وهــذا يشــري إىل أّن نســبة القلــق مرتفعــة  بدرجــة مرتفعــة جــدٍّ

ــم األّم ال يحمــي  ــة. فتعلي ــاء ألم متعلمــة أو غــري متعلّم ــوا أبن ــذة ســواء أكان ــدى معظــم التّالم ل

ــاين  ــا يع ــة. أحيانً ــة وخارجيّ ــرية داخليّ ــل كث ــه عوام ــذي تتســبّب ب ــق ال ــن خطــر القل ــا م أبناءه

أبنــاء األّم املتعلّمــة مــن القلــق أكــرث مــن أبنــاء األّم غــري املتعلّمــة، ولعــّل الّســبب هــو وعــي األّم 

املتعلّمــة ملــا يــدور حولهــا مــن صعوبــات ومخاطــر بــدون أن تتمّكــن مــن عمــل يشء مــا، فتشــعر 

باإلحبــاط والقلــق عــىل مســتقبل أبنائهــا وتنقــل قلقهــا ألبنائهــا بــدون قصــد.

كذلــك األمــر بالنســبة للغضــب واالكتئــاب واضطــراب الّســلوك. إذ أظهــرت الّنتائــج عــدم 

وجــود عالقــة دالـّـة بني املســتوى العلمّي لألّم ونســبة االكتئاب أو الغضب أو اضطراب الّســلوك لدى 

األبنــاء. فهنــاك تقــارب يف نســبة الغضب واالكتئاب واضطراب الّســلوك لــدى التّالمذة أبنــاء األّمهات 

املتعلـّـامت وغــري املتعلـّـامت، إذ أّن نســبة الغضــب مرتفعة لدى معظــم التّالمذة. وكام ذكرنا ســابًقا، 

فــإن مســتوى األّم العلمــّي ال يحمــي أبناءهــا مــن االضطرابــات. إن ظــروف العيــش يف املخيّامت قد 
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تســبّب االضطرابــات ليــس فقــط لألبنــاء، وإمنــا لألّمهــات أيًضــا اللــوايت ينقلــن هــذه االضطرابــات 

إىل أبنائهــن. 

ــّف  ــة يف الّص ــة. وخــالل تجــوال املعلّم ــره إىل املدرس ــن عم ــة م ــل يف الرابع حــرض طف

الحظــت أنّــه يشــكو مــن يــده. وعنــد الكشــف تبــنّي أنّهــا مصابــة بحــرق عميــق. وعندمــا ُســِئل 

الطّفــل عــن ســبب الحــروق، قــال إّن والدتــه هــي التــي حرقتــه بالجمــرة. ومــن خــالل متابعــة 

الحالــة، تبــنّي أّن األب كان متزوجــاً مــن امــرأة ولــه منهــا أوالد. وعندمــا توفيــت، تــزوج مــن املــرأة 

ــه، كــام  ــة زوجت ــور يــيسء معامل ــور. غــري أّن األب املذك ــل املذك ــه الطّف ــت ل ــي أنجب ــة الت الحالي

ــي أن الزوجــة  ــل. هــذا يعن ــة زوجــة أبيهــم التــي هــي أم الطّف ــار يســيئون معامل أّن أوالده الكب

الثانيــة تشــعر بالخــوف مــن زوجهــا ومــن أوالده، فضــالً عــن شــعورها بالغضــب ألنّهــا ال تســتطيع 

ــة. ــه األضعــف. فالطّفــل هــو الّضحيّ مقاومتهــم، فتُســقط غضبهــا عــىل ابنهــا ألنّ

بالنســبة لعمــل األّم خــارج املنــزل أو تفّرغهــا لرعايــة أبنائهــا، فقــد أشــارت الّنتائــج إىل 

ا.  ــّذات بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــدٍّ ــر ال أّن نســبة كبــرية مــن التّالمــذة يشــعرون بتــديّن تقدي

ــات البيــوت لديهــم تقديــر ذات أفضــل  ومــن خــالل مراجعــة النتائــج تبــنّي أّن أبنــاء األّمهــات ربّ

مــن أبنــاء األّمهــات اللــوايت يعملــن خــارج املنــزل. إذ أّن وجــود األم مــع أطفالهــا ورعايتهــا لهــم 

يعــّززان ثقتهــم أكــرث بأنفســهم.

وهــذا ينطبــق أيًضــا عــىل القلــق والغضــب واضطــراب الّســلوك. إذ أّن معظــم األطفــال 

يشــعرون بالقلــق والغضــب. ولكــن أبنــاء األّمهــات العامــالت هــم األكــرث عرضــة للقلــق والغضــب، 

وبخاّصــة يف حــال غيــاب األب عــن البيــت.  فــاألم تصبــح يف هــذه الحالــة شــديدة القســوة والتّوتـّـر 

ألنّهــا مرهقــة وتنــوء تحــت ضغــط العمــل واملســؤوليّات. فيبتعــد عنهــا الطّفــل الــذي يــرى فيهــا 

مصــدر قلقــه وغضبــه.1

ولكــن ال نســتطيع تجاهــل الحقيقــة التــي بــرزت وهــي أّن هنــاك أيًضــا أكــرث

1- شحيمي،  محّمد أيوب. مشاكل األطفال: كيف نفهمها. ص. 6.



189

ــف  ــواىل نص ا وح ــدٍّ ــة ج ــة ومرتفع ــة مرتفع ــق بدرج ــون القل ــن يعان ــذة الذي ــي التّالم ــن ثلث  م

ــات  ــات ربّ ــاء ألّمه ــم أبن ا ه ــدٍّ ــة ج ــة ومرتفع ــة مرتفع ــب بدرج ــون الغض ــن يعان ــذة الذي التّالم

ــق والغضــب.  ــن القل ــا م ــة أبنائه ــا لحامي ــازل. وهــذا يشــري إىل أّن وجــود األّم ال يكفــي إطالقً من

إذ إّن هنــاك مســبّبات كثــرية تخــرج عــن إرادة األم كعــدم القــدرة عــىل توفــري الّشــعور باألمــان 

بســبب الظـّـروف األمنيّــة الّســيّئة التــي تعيشــها املخيّــامت، وعــدم وجــود أماكــن للرتفيــه واللّعــب، 

فيضطــر األطفــال أن يلعبــوا بــني أزقّــة املخيّــم الضيّقــة، مــاّم يثــري غضــب األهــل. فتــارًة يقومــون 

بتوبيخهــم، وتــارًة أخــرى مينعونهــم مــن اللّعــب، فيضطــر األطفــال إىل مالزمــة منازلهــم الّضيقــة 

والســيّئة. 

ــة  ــة دالّ ــود عالق ــدم وج ــنّي ع ــث تب ــلوك، حي ــراب الّس ــبة الضط ــال بالنس ــك الح كذل

ــزل.  ــة للمن ــة، أو متفرغ ــت األم عامل ــا إذا كان ــاء وم ــدى األبن ــلوك ل ــني اضطــراب الّس ــا ب إحصائيٍّ

ــات العامــالت هــم أكــرث عرضــة الضطــراب  ــاء األّمه ــنّي أّن أبن ولكــن مــن خــالل االحصــاءات، تب

الّســلوك مــن أبنــاء األّمهــات ربـّـات املنــازل. كــام تبــنّي أيًضــا أّن نســبة اضطــراب الّســلوك املرتفعــة 

ا هــي نســبة كبــرية لــدى التّالمــذة ســواء أكانــوا أبنــاء ألمهــات عامــالت أم لربّــات  واملرتفعــة جــدٍّ

ــازل، فاملشــكلة مشــرتكة وعامــة. من

ــني  ــا ب ــة إحصائيٍّ ــة دالّ ــود عالق ــة وج ــرت الّدراس ــد أظه ــاب، فق ــبة لالكتئ ــا بالنس أّم

ــة. إذ  ــا مــن خــالل الّنســب املئويّ ــدا واضًح ــا ب ــزل.  وهــذا م ــة املن ــة أو رب ــاب واألم العامل االكتئ

تبــنّي أّن حــواىل ثلثــي التّالمــذة الذيــن هــم أبنــاء ألّمهــات عامــالت لديهــم اكتئــاب بدرجــة مرتفعــة 

ا. ومرتفعــة جــدٍّ

كعامــالت  بســيطة  مهــن  يف  يعملــن  العامــالت  األّمهــات  مــن   %  81,7 هنــاك 

املنــازل  تنظيــف  أو يف  املالبــس،  متاجــر  بائعــات يف  أو  الّســكاكر،  أو  الخياطــة،  معامــل  يف 

بحيــث  وجســديٍّا،  نفســيٍّا  مرهقــات  وهــّن  مســاًء  إال  منازلهــن  إىل  يعــدن  وال  إلــخ... 

إىل  اإلشــارة  وتجــدر  والحاميــة.  بالحــّب  وإشــعارهم  بأطفالهــّن  االهتــامم  يســتطعن  ال 

وبــدون  البيــت   يف  وحدهــم  يبقــون  املدرســة  مــن  عودتهــم  بعــد  األطفــال  هــؤالء  أّن 
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ــون طــوال  ــزل ويبق ــن املن ــم ع ــاب والديه ــن يســتغلّون غي ــال الذي ــاك بعــض األطف ــة. وهن رعاي

ــيّئة. ــلوكيات الس ــم الس ــون منه ــن يتعلم ــوء الذي ــاء الس ــة ألبن ــارع فريس ــت يف الش الوق

إن األم العاملــة املتعلمــة تســاهم يف رفــع شــأن األرسة ماديـًـا وإجتامعيّــا وتوفـّـر التعليــم 

الجيّــد ألبنائهــا يف املــدارس الجيّــدة، كــام أنهــا تقــّدم أمنوذًجــا إيجابيًــا لهــم. ولكــن األم التــي تعمــل 

بــدوام كامــل ال تســتطيع تحقيــق التواصــل الــرضوري مــع الطفــل، مــام ينعكــس ســلبًا عــىل منــّوه 

اإلنفعــايل واملعــريف. وتذهــب (Carolyn Heinrich, 2014) 1 إىل أن األم املرهقــة بســبب ســاعات 

ــة  ــة الدافئ ــة األرسي ــر البيئ ــا أن توفّ ــب عليه ــن الصع ــد م ــا، تج ــود إىل منزله ــي تع ــل والت العم

ــرة ومتعبــة. وهــذه الوضعيــة نجدهــا أكــرث عنــد األم العاملــة ذات املســتوى العلمــي  ألنهــا متوتّ

املنخفــض.

ــّو  ــة يف من ــة حرج ــّكالن مرحل ــة تش ــنتني األوىل والثاني ــري إىل أن الس ــّم أن نش ــن امله م

ــون  ــة، تك ــذه الرعاي ــت ه ــإذا غاب ــب األم. ف ــن جان ــة م ــة كامل ــاج إىل رعاي ــذي يحت ــل ال الطف

ــخصيته. ــدرايس وش ــازه ال ــل وإنج ــتقبل الطف ــىل مس ــيئة ع ــات س اإلنعكاس

 2 (John Emisch, Marco Franciscano, 2000) ويف دراســة طوليــة قــام بهــا كل مــن

يف الجامعــة الربيطانيّــة ”Essex“ ، تبــنّي أن األم التــي تعمــل بــدوام كامــل وخصوًصــا عندمــا يــرتاوح 

عمــر الطفــل مــا بــني عــام وخمســة أعــوام، تــرتك آثــاًرا ســلبية يف منــّو الطفــل ومســتقبله:

لن يتوصل الطفل الحًقا عندما يدخل املدرسة إىل بلوغ درجة التفّوق.- 

ظهور عدم الرغبة يف العمل وإحتامل التعرّض للبطالة.- 

ظهور االضطراب النفيس يف املراهقة وسن الشباب.- 

1 - Heinrich. C. (2014). Parents’ Employment and Children Wellbeing . Texas Univ.

2 - Emisch, J, Franciscano, M. (2000) . Effect of Parents Employment on outcomes For Children 

. Essek Univ. Paper 215.
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8 ـ مناقشة الفرضيّة الثّامنة

هناك عالقة بني الوضع االقتصادّي للتالمذة وإضطراباتهم النفسية والسلوكية

ــم تحديــد املســتوى االقتصــادّي لــألرسة مــن خــالل املداخيــل الّشــهريّة أو الّســنويّة  يتّ  

ــا يقــاس املســتوى االقتصــادّي لــألرسة مبســتوى املمتلــكات مــن  التــي يتقاضاهــا أفرادهــا، وأحيانً

منــازل وعقــارات وســيّارات إلخ...وبالنســبة ألطفــال العيّنــة، فــإّن معظمهــم ينتمــون إىل الطبقــة 

الفقــرية وهــم ال ميلكــون أّي عقــارات. لذلــك ســوف يقــاس وضعهــم االقتصــادّي بالدخــل الّشــهرّي 

ــم. لعائالته

 أظهرت الّدراسة أّن هناك عالقة بني بعض سلوكيّات التّالمذة ووضعهم االقتصادّي.

بالنســبة لتقديــر الــّذات لــدى التّالمــذة، فقــد أظهــرت النتائــج وجــود عالقــة بــني تقديــر 

الــذات والوضــع االقتصــادي لألهــل. إذ تبــنّي أّن أبنــاء األهــل ذوي الّدخــل املنخفــض هــم األكــرث 

عرضــة لتــديّن تقديــر الــّذات. وهــذا التقديــر يرتفــع بارتفــاع الدخــل وتحّســن الوضــع االقتصــادّي.

ــة بــني االكتئــاب والدخــل الّشــهرّي.  وبالنســبة لالكتئــاب، تبــنّي عــدم وجــود عالقــة دالّ

ــة  ــرث عرض ــم األك ا ه ــدٍّ ــديّن ج ــل املت ــذة ذوي الدخ ــارت إىل أّن التّالم ــة أش ــب املئوي ــن الّنس ولك

لالكتئــاب وأّن نســبة االكتئــاب تنخفــض بارتفــاع املســتوى االقتصــادّي للتّالمــذة. غــري أن الفــروق 

ــش يف  ــامت تعي ــطينية يف املخيّ ــالت الفلس ــم العائ ــاب، ألن معظ ــب االكتئ ــرية يف نس ــت كب ليس

ــة. ــة صعب ظــروف مادي

تبــنّي  فقــد  التّالمــذ،  لــدى  الّســلوك  واضطــراب  والغضــب  للقلــق  بالنســبة  أّمــا 

عــدم وجــود عالقــة دالّــة بــني اإلضطرابــات املذكــورة والدخــل الّشــهرّي لألهــل باعتبــار أن 

ــف  ــن نص ــرث م ــج أّن أك ــت الّنتائ ــد بيّن ــيئة. فق ــة الّس ــاع االقتصاديّ ــن األوض ــون م ــع يعان الجمي

التّالمــذة يعيشــون تحــت خــط الفقــر أّي أن دخــل أهلهــم الّشــهرّي هــو أقــّل مــن 400 

ألــف ل.ل، مــع العلــم أّن متوّســط عــدد أفــراد العائلــة هــو ســبعة أفــراد. مقابــل ذلــك، 
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نجد نسبة قليلة يتقاىض أفراها أكرث من 700 ألف ل.ل  يف الشهر.

إّن الوضــع االقتصــادّي الجيّــد أو املقبــول يلبّــي حاجــات األرسة بشــكل عــاّم، وحاجــات 

األطفــال بشــكل خــاّص مــن حيــث املســكن الّصّحــي وامللبــس واملــأكل والتّعليــم والطّبابــة 

ــة. إّن ســوء الوضــع االقتصــادّي ملعظــم  واألنشــطة الرتفيهيــة، ورشاء األلعــاب واألجهــزة االلكرتونيّ

ــامت بصــورة خاصــة يدفــع إىل الشــعور  العائــالت الفلســطينيّة بصــورة عامــة وللعائــالت يف املخيّ

باإلحبــاط الشــديد والنقمــة والغضــب. وهــذا كلــه ينعكــس ســلبًا عــىل صحــة األطفــال النفســية 

ــّي  ــادّي واالجتامع ــتوى االقتص ــن املس ــاء م ــتنا أّن اآلب ــالل دراس ــن خ ــنّي م ــد تب ــلوكياتهم. لق وس

ــال مــن  ــاء األطف ــة بآب ــم مقارن ــم وأشــّد قســوة يف معاملته ــرث إهــامالً ألبنائه ــوا أك املنخفــض كان

ــاين.1 ــج تقاطعــت مــع دراســة فاطمــة الكتّ املســتويني املتوســط واملرتفــع. وهــذه النتائ

9 ـ مناقشة الفرضيّة التاسعة

هناك عالقة بني التّحصيل الّدراّيس وسلوكيات التالمذة وانفعاالتهم؟ 

ــىل  ــم ع ــر يف تركيزهــم وقدرته ــذة يؤثّ ــّيس للتّالم ــه أّن الوضــع الّنف ــارف علي ــن املتع م

ــاز. ــم لإلنج ــتوى دافعيته ــر يف مس ــام يؤثّ ــتيعاب ك ــم واالس التعلّ

لقــد أظهــرت نتائــج بحثنــا أّن االضطرابــات النفســية والســلوكية تؤثـّـر ســلبًا يف تحصيــل 

التالميــذ.

ــا  ــة إحصائيٍّ ــاك عالقــة دالّ ــّذات، فقــد بيّنــت الّدراســة أّن هن ــر ال ــديّن تقدي بالنســبة لت

بــني تقديــر الــّذات لــدى التّالمــذة وتحصيلهــم الــّدراّيس. فاملدرســة تلعــب دوًرا مهــامٍّ يف تشــكيل 

مفهــوم الــّذات مــن حيــث عالقــة التالمــذة مــع املعلمــني ومــع بعضهــم البعــض.

1- الكتّاين، فاطمة الرشيف. االتّجاهات الوالدية يف التنشئة االجتامعيّة وعالقتها مبخاوف الذات لدى األطفال. ص. 
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ــة، أي إذا كان  ــة طرديّ ــي عالق ــّدراّيس ه ــل ال ــّذات والتّحصي ــر ال ــني تقدي ــة ب إّن العالق

ــح.1 ــك والعكــس صحي ــون كذل ــه يك ــإّن تحصيل ــا، ف ــًدا وإيجابيٍّ ــه جيّ ــذ لذات ــر التّلمي تقدي

ــه  ــرًا، ويعتقــد بأنّ ــا ومتوتّ ــذات يكــون محبطً ــر ال إّن الطفــل الــذي يشــعر بتــديّن تقدي

عاجــز عــن عمــل أّي يشء مفيــد. فهــو ينظــر إىل املســتقبل نظــرة قامتــة. ويعتــرب أن بلــوغ النجــاح 

الــدرايس مســألة صعبــة وشــاقة.هناك أكــرث مــن نصــف التّالمــذة الذيــن يعانــون مــن تــديّن تقديــر 

الــذات. وقــد كان تحصيلهــم الــّدراّيس متدنيٍّــا وهــم يف عــداد الراســبني، وهنــاك عــدد قليــل منهــم 

ــه يســاعده عــىل  ــل لذات ــر الطّف ــد أّن تقدي ــد. وهــذا يؤكّ ــل الجيّ ــد وصــل إىل مســتوى التحصي ق

ــن يدركــون أن معلمهــم غــري راٍض عنهــم وال  ــق النجــاح يف دراســته، كــام أّن التّالمــذة الذي تحقي

يتوقّــع منهــم أي تقــّدم، يكونــون يف عــداد الراســبني ويترصفــون بشــكل ســيّىء.

ــب  ــن أرسة يغي ــاء م ــة إذا ج ــه، وبخاّص ــذ لذات ــر التلمي ــري يف تقدي ــم كب ــري املعل إّن تأث

ــوا بســهولة إىل هــؤالء  ــة أن يتعرفّ ــة االبتدائيّ ــو املرحل ــا الدعــم والتشــجيع. ويســتطيع معلّم فيه

األطفــال الذيــن يحتاجــون إىل املســاندة. وإذا وجــد هــؤالء األطفــال أنّهــم ال يســتطيعون تحقيــق 

ــكاب  ــأون إىل ارت ــوف يلج ــم س ــة، فإنّه ــائل اإليجابيّ ــل والوس ــالل التّحصي ــن خ ــة م ــذه الحاج ه

أعــامل الشــغب لــيك يلفتــوا االنتبــاه إليهــم، أو يقومــوا بســلوكيّات دفاعيــة كالبــكاء أو العدوانيّــة 

والتحــدّي والكــذب والغــّش و االســتقواء عــىل اآلخريــن فضــالً عــن الــرشود أو الهــرب مــن املدرســة 

ــب عنهــا إلــخ...2 والتغيّ

الّدراســة  أثبتــت  فقــد  الــّدراّيس،  بالتحصيــل  وعالقتــه  لالكتئــاب،  بالنســبة  أّمــا 

أّن  إذ  الــّدراّيس.  وتحصيلهــم  التّالمــذة  لــدى  االكتئــاب  بــني  إحصائيٍّــا  دالّــة  عالقــة  وجــود 

أكــرث مــن نصــف التّالمــذة الذيــن يعانــون االكتئــاب ســواء بدرجــة مرتفعــة أو مرتفعــة 

تنخفــض االكتئــاب  يعــاين  الــذي  التّلميــذ  ألن  متدنيًــا،  الــّدراّيس  تحصيلهــم  يكــون  ا  جــدٍّ

1- قطاين، نايفة، برهوم، محمد.  طرق دراسة الطفل. ص. 90.

2- ريزونر، روبرت. دليل املدير واملسؤول الّرتبوّي: بناء تقدير الّذات. ص. 6.
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ــل مــن  ــه التشــاؤميّة للمســتقبل. وهــذا يقلّ ــز واالســتيعاب فضــالً عــن نظرت ــه عــىل الّرتكي  قدرت

ــّرسب مــن املدرســة. ــا للت ــوب وأحيانً ــه للرّس ــم و يعرّض ــه للتعلّ دافعيت

ــري  ــة التّفك ــل عملي ــي تعرق ــربى الت ــيّة الك ــات الّنفس ــن االضطراب ــاب م ــرب االكتئ ويعت

ــة. ــلباً يف االنتاجيّ ــر س ــل وتؤثّ ــة للعم ــف الّدافعيّ ــاه وتضع ــز واالنتب والّرتكي

ــاك  ــتنا أّن هن ــرت دراس ــلوك، إذ أظه ــراب الّس ــب واضط ــبة للغض ــال بالنس ــك الح كذل

عالقــة دالّــة إحصائيٍّــا بــني درجــة الغضــب أو اضطــراب الّســلوك لــدى التّالمــذة، ومســتوى 

تحصيلهــم الــّدراّيس. فقــد تبــنّي أن حــواىل نصــف التّالمــذة الذيــن يعانــون الغضــب أو اضطــراب 

ــون  ــم معرّض ــل وه ــديّن التحصي ــن ت ــا م ــون أيًض ا يعان ــدٍّ ــة ج ــة ومرتفع ــة مرتفع ــلوك بدرج الّس

ــوب.  للرس

10 ـ مناقشة الفرضيّة العارشة

ــذة  ــامت والتّالم ــارج املخيّ ــون خ ــن يعيش ــطينيّني الذي ــذة الفلس ــني التّالم ــة ب ــروق دالّ ــاك ف هن

ــة نفســها، يف مــا يتعلّــق بســلوكيّاتهم وأوضاعهــم  اللبنانيّــني الذيــن يعيشــون يف املنطقــة الجغرافيّ

النفســية.

ــا بــني التّالمــذة الفلســطينيّني خــارج املخيّــامت  أظهــرت نتائــج دراســتنا أّن هنــاك فروقً

ــلوكيّاتهم  ــق بس ــا يتعلّ ــها، يف م ــة نفس ــة الجغرافيّ ــون يف البيئ ــن يعيش ــنّي الذي ــذة اللبناني والتّالم

ــدراّيس. ــم ال ــم وتحصيله وانفعاالته

بالنســبة لتقديــر الــّذات، فقــد تبــنّي وجــود فــروق يف نســبة تقديــر الــّذات لــدى التّالمذة 

ــذ  ــن التّلمي ــرث م ــه أك ــر لذات ــه تقدي ــايّن لدي ــذ اللبن ــني. فالتّلمي ــذة اللبنانيّ ــطينيّني والتّالم الفلس

ــة  ــا يف حــّي واحــد أو يف بناي ــة واحــدة، وأحيانً ــة جغرافيّ ــش يف بيئ ــه يعي الفلســطينّي بالرغــم أنّ

واحــدة. غــري أّن ظروفــه الّنفســيّة تختلــف عــن الطّفــل الفلســطينّي الــذي يعيــش كالجــىء وبــدون 

وطــن. 

ــذا  ــكيل ه ــّم تش ــه. ويت ــه لنفس ــة إدراك ــي كيفيّ ــل يعن ــدى الطّف ــذات ل ــوم ال فمفه

اإلدراك مــن خــالل خرباتــه مــع اآلخريــن، ومــدى قبولهــم لــه واهتاممهــم بــه. إن الطّفــل
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ــد لديــه  ــه محبــط  وغــري مرغــوب فيــه، يتولّ  الفلســطينّي الــذي يعيــش يف بيئــة يشــعر فيهــا بأنّ

مفهــوم ســلبّي عــن نفســه، وبــأّن ال قيمــة لــه يف هــذا املجتمــع. 

ــدى التّالمــذة  ــة ل ــق متقارب ــج أّن نســبة القل ــق، فقــد أظهــرت النتائ ــا بالنســبة للقل أّم

اللبنانيّــني والفلســطينيّني. إذ بلــغ املتوّســط الحســايّب للقلــق لــدى اللبنانيّــني الذكــور 63,80 مقابــل 

64,06 لــدى الفلســطينيّني، أمــا عنــد الفتيــات اللبنانيّــات فقــد وصــل املتوســط إىل 64,52 مقابــل 

ــني والفلســطينيّني  ــال اللبنانيّ ــي األطف ــدى الفلســطينيّات. وهــذا يشــري إىل أّن حــواىل ثلث 64,30 ل

يعانــون القلــق وعــدم اإلحســاس باألمــان واالســتقرار.

ــة  ــاب متقارب ــبة االكتئ ــج أّن نس ــرت الّنتائ ــاب، إذ أظه ــبة لالكتئ ــال بالنس ــك الح وكذل

ــني والفلســطينيّني حيــث بلــغ املتوّســط الحســايّب لالكتئــاب لــدى التّالميــذ  لــدى التّالمــذة اللبنانيّ

اللبنانيــنّي الذكــور 56,66 مقابــل 55,13 لــدى التالمــذة الفلســطينيّني. وقــد بلــغ املتوّســط الحســايّب 

ــطينيّات.  ــذات الفلس ــدى التّلمي ــل 57,79 ل ــات 57,32 مقاب ــذات اللبناني ــدى التّلمي ــاب ل لالكتئ

ــطينيّني، إالّ أّن  ــني والفلس ــذة اللبنانيّ ــدى التّالم ــارب ل ــاب متق ــايّب لالكتئ ــط الحس ــع أّن املتوّس وم

ــني الّذكــور الذيــن يعانــون االكتئــاب بدرجــة مرتفعــة  الّنتائــج أظهــرت أّن نســبة التّالمــذة اللبنانيّ

ــىل  ــدّل ع ــر ي ــؤّرش خط ــذا م ــطينيّني. وه ــذة الفلس ــبة التّالم ــن نس ــرب م ــي أك ا ه ــدٍّ ــة ج ومرتفع

ــذة  ــف التّالم ــن نص ــرث م ــنّي أّن أك ــث تب ــذة، حي ــدى التالم ــية ل ــة النفس ــتوى الصح ــديّن مس ت

ــة  ــاب بدرج ــون االكتئ ــامت يعان ــوار املخيّ ــعبيّة بج ــاء الّش ــون يف األحي ــن يعيش ــني الذي اللبنانيّ

ــة  ــن يعيشــون يف البيئ ــل 31,8 % مــن التّالمــذة الفلســطينيّني الذي ا مقاب مرتفعــة ومرتفعــة جــدٍّ

ــاب  ــني االكتئ ــات يعان ــذات اللبنانيّ ــنّي أّن التّلمي ــاث، تب ــق باإلن ــا يتعل ــها. يف م ــة نفس الجغرافيّ

أكــرث مــن التّلميــذات الفلســطينيّات اللــوايت يعشــن خــارج املخيّــامت يف البيئــة الجغرافيــة 

نفســها. وبالرغــم مــن هــذه النتائــج، فنحــن نتحفــظ يف تعميــم هــذه النتيجــة ألن عــدد أفــراد 

ــة يف  ــوث إضافيّ ــراء بح ــتدعي إج ــام يس ــة، م ــة اإلحصائي ــن الناحي ــري كاٍف م ــة غ ــة اللبنانيّ العين
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هذا املجال إلزالة االلتباس القائم.

ــن  ــم م ــعبيّة ه ــق الش ــميّة يف املناط ــدارس الرس ــذة امل ــم تالم ــم أّن معظ ــا نعل ولكّنن

الطبقــة الفقــرية، أّمــا أبنــاء الطبقــة املتوّســطة وامليســورة فيذهبــون إىل املــدارس الخاّصــة. حتّــى 

أّن بعــض تالمــذة املدرســة الرســميّة يعانــون الفقــر أكــرث مــن بعــض التّالمــذة الفلســطينيّني الذيــن 

ــة نفســها. يعيشــون يف البيئــة الجغرافيّ

ــة وضعــف مــوارد األرسة والشــجار العنيــف بــني الزوجــني  إّن ســوء األوضــاع االقتصاديّ

وحــاالت الطــالق والعنــف املنــزيل كلهــا عوامــل ســلبيّة تزيــد مــن حــدة املشــاكل وتــّؤدي 

ــال  ــني األطف ــا ب ــدٍّ م ــرتكة إىل ح ــكالت مش ــذه املش ــال. وه ــدى األطف ــة ل ــات مختلف إىل اضطراب

ــرية. ــعبية الفق ــق الش ــني يف املناط ــال اللبنانيّ ــطينيّني واألطف الفلس

عــالوة عــىل ذلــك، هنــاك األوضــاع األمنيــة الســيّئة وعــدم االســتقرار الســيايس. وهــذا 

ينعكــس ســلبًا عــىل الصغــار والكبــار. إّن املشــكلة األساســيّة يف حيــاة الطّفــل اللبنــايّن هــي عــدم 

توافــر الطأّمنينــة واألمــان يف العائلــة أّوالً ويف املجتمــع ثانيًــا.1 إذ ينظــر الفــرد إىل املســتقبل نظــرة 

ــة عــىل الخــوف مــن عــودة أعــامل العنــف والقتــل والتفجــري والحــروب. تشــاؤميّة مبنيّ

فالّدراســة امليدانيّــة التــي قــام بهــا الباحثــان ( يعقــوب ودمعــة)2 عــىل أطفــال الحــرب، 

الشــامل  الّنفــّيس  والّضغــط  القلــق  مــن  حالــة  إىل  أّدت  قــد  الحــرب  أّن  إىل  تُشــري 

أوضحــت  وقــد  األعــامر.  مختلــف  ومــن  املناطــق  مختلــف  يف  األطفــال  معظــم  لــدى 

بــريوت وضواحيهــا  الّدراســة يف  الذيــن شــملتهم  األطفــال  مــن  أّن هنــاك 83 %  الّدراســة 

يشــعرون بــأّن املجتمــع خطــر وقاتــل. وقــد تبــنّي أّن الحاجــات الّنفســيّة لــدى األطفــال 

واألذى  الخطــر  تجّنــب  والحاميــة،  للحــّب  والطأّمنينــة،  لألمــن  الحاجــة  كاآليت:  جــاءت 

1-  يعقوب، غّسان، دمعة، ليىل. أطفال الحرب يف لبنان. ص. 30

2- م.ن.، ص. 45.
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والحاجــة إىل اللّعــب. فالّنتائــج الّســلبيّة التــي ميكــن أن ترتكهــا النزاعــات املســلّحة عــىل شــخصيّة 

األطفــال ال تظهــر جميعهــا مبــارشة يف ســلوكهم، ولكّنهــا تــرتك أثــرًا يف حياتهــم املقبلــة.1 إّن الطّفــل 

الــذي ولــد وترعــرع يف جــو العنــف والقتــل والدمــار مــن املحتمــل أن تتشــبع ذاكرتــه بالتجــارب 

ــة، فــإّن الّســلوك  والصــور الّســلبيّة. وإذا رجحــت كفــة التجــارب الّســلبيّة عــىل التّجــارب اإليجابيّ

الســيّىء لــدى الطّفــل ســيكون لــه النصيــب األوفــر يف حياتــه املقبلــة. وهــذا بالفعــل مــا حصــل 

مــع أطفــال األمــس آبــاء اليــوم. لذلــك نجــد أن نســبة كبــرية مــن اآلبــاء يعانــون القلــق واالكتئــاب 

والغضــب والعنــف والعدوانيــة ليــس فقــط بســبب التّجــارب الّســلبية التــي عاشــوها يف طفولتهــم، 

ــى  ــت مســتمرة حت ــا زال ــي م ــات املســلّحة الت ــة والحــروب والنزاع ــل بســبب الظــروف الصعب ب

يومنــا هــذا وتهــّدد األطفــال يف أمنهــم واســتقرارهم.

بالنســبة للغضــب والقلــق، تبــنّي أّن هنــاك تقاربــاً يف النســب لــدى التّالمذة الفلســطينيّني 

خــارج املخيّــامت والتّالمــذة اللبنانيّــني الذين يعيشــون يف البيئــة الجغرافيّة نفســها. 

ــني  أمــا بالنســبة الضطــراب الّســلوك، فقــد تبــنّي مــن خــالل بحثنــا أن التّالمــذة اللبنانيّ

هــم أكــرث عرضــة الضطــراب الّســلوك مــن التّالمــذة الفلســطينيّني. إذ نالحــظ أن حــواىل 60 % مــن 

ا مقابــل 44,7  التّالمــذة اللبنانيـّـني الذكــور لديهــم اضطــراب ســلوك بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــدٍّ

ــات لديهــن اضطــراب ســلوك  % لألطفــال الفلســطينيّني، وحــواىل 45,5 % مــن التّلميــذات اللبنانيّ

بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــًدا مقابــل %37,9 للتّلميــذات الفلســطينيّات.

ــني والتّالمــذة الفلســطينيّني داخــل  إن نســبة اضطــراب الّســلوك لــدى التّالمــذة اللبنانيّ

ــّي غــري املســتقر،  ــبب هــو الوضــع األمن ــد يكــون الّس ــامت، هــي نســبة مرتفعــة جــًدا. وق املخيّ

ــة.  ــة ويف داخــل األرسة بخاّص ــرش يف املجتمــع بعاّم ــف املنت والعن

1- يعقوب، غّسان، دمعة، ليىل،م.م. ص. 41
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أظهــرت نتائــج الّدراســة أّن نصــف التّالمــذة اللبنانيّــني تقريبًــا يتعرّضــون للشــتم بألفــاظ 

قاســيّة مــن قبــل والديهــم، كــام أّن هنــاك حــواىل ثلثــي التّالميــذ الّذكــور، و حــواىل نصــف اإلنــاث 

ــاك بعــض  ــا. إذ أن هن ــا ودامئً ــة بــني أحيانً ــل والديهــم بدرجــات متفاوت ــنَب بالــّرضب مــن قب يعاق

اآلبــاء يعتــربون الــّرضب مرادفًــا للّرتبيَــة الّصالحــة. والعنــف ال يقتــرص عــىل مجتمــع األرسة فقــط، 

إذ أظهــرت نتائــج الّدراســة أن حــواىل نصــف التّالمــذة اللبنانيّــني الّذكــور وثلثــي اإلنــاث يتعرضــَن 

ــني يعاقبــون  ــاك نصــف التّالمــذة اللبنانيّ للشــتم بألفــاظ قاســيَة مــن قبــل املعلمــني، كــام أّن هن

بالــّرضب مــن قبــل معلميهــم بدرجــات متفاوتــة بــني (أحيانًــا ودامئًــا).

ــون  ــن يعيش ــطينيّون الذي ــذة الفلس ــاذا التّالم ــو: مل ــه ه ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال والس

ــذة  ــني والتّالمي ــذة اللبنانيّ ــن التّالم ــلوك م ــراب الّس ــة الضط ــّل عرض ــم أق ــامت ه ــارج املخيّ خ

ــذي  ــاين ال ــل اللبن ــة للطّف ــة الحاضن ــبب إىل البيئ ــود الّس ــد يع ــامت. ق الفلســطينيّني داخــل املخيّ

ــلطة  ــل س ــن قب ــاب م ــرّض للعق ــن دون التع ــات م ــكاب املخالف ــتطاعته إرت ــا أن باس ــعر فيه يش

الدولــة، إذ أّن هنــاك تنظيــاًم أو حزبًــا تنتمــي إليــه العائلــة وهــو يحميهــا. وكذلــك الحــال 

بالنســبة للطّفــل اللبنــايّن الــذي يشــعر بالحاميــة مــن قبــل طائفتــه، أو الحــزب الــذي تنتمــي إليــه 

ــن يعيشــون يف املناطــق  ــني الذي ــامت، واللبنانيّ ــه، فضــالً عــن أّن الفلســطينيّني داخــل املخيّ عائلت

الّشــعبية بجــوار املخيّــامت، يتشــابهون مــن حيــث الفقــر الــذي يعتــرب أيًضــا بيئــة حاضنــة للعنــف 

ــة  ــي إىل طبق ــو ينتم ــامت،  فه ــارج املخيّ ــش خ ــذي يعي ــطينّي ال ــل الفلس ــا الطّف ــوح. أّم والجن

ــة افضــل مــن الذيــن يعيشــون داخــل املخيّــامت. ومــن خــالل اطالعنــا عــىل  ــة واقتصاديّ اجتامعيّ

ــامت  ــش خــارج املخيّ ــي تعي ــالت الفلســطينيّة التّ ــا أّن معظــم العائ أوضــاع الفلســطينيّني، وجدن

ــتطاعتها  ــح باس ــادّي أصب ــا االقتص ــن وضعه ــا تحّس ــامت، وعندم ــكان املخيّ ــن س ــابًقا م ــت س كان

الســكن خــارج املخيّــامت. فــكل عائلــة يتحّســن وضعهــا االقتصــادي واالجتامعــي تحــاول 
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ــامت  ــل خــارج املخيّ ــامت. فضــالً عــن أّن الطّف قبــل كل يشء أن تبحــث عــن ســكن خــارج املخيّ

يشــعر بأنــه معــرّض للعقــاب عــىل أي ســلوك عــدايئ أوعنفــي يقــوم بــه، كونــه ال يتمتّــع بحاميــة 

ــامت مــن قبــل مرجعياتهــم.  ــي يتمتــع بهــا األطفــال الفلســطينيون داخــل املخيّ خاصــة كالتّ
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خامتة 

ــات.  ــن صحــة الفرضيّ ــا م ــد تحّققن ــج البحــث وق ــا يف هــذا الفصــل مبناقشــة نتائ قمن

وتبــنّي لنــا أن ســوء األوضــاع االقتصاديـّـة والعائليّــة والنفســيّة واالجتامعيّــة تؤثــر ســلبًا يف األطفــال 

الفلســطينيني. مل نكــن نتوقـّـع أن حــواىل نصــف التالمــذة داخــل املخيّــامت لديهــم تحصيــل متــدنِّ 

مقابــل 20 % للتالمــذة خــارج املخيّــامت.

بالنســبة لتقديــر الــذات، ال تبــدو النتائــج أفضــل. إذ وجدنــا 57 % مــن الذكــور داخــل 

املخيّــامت مقابــل 25 % خارجهــا يعانــون إنخفاًضــا يف تقديــر الــذات. وقــد تكــون الحالــة شــبيهة 

لــدى اإلنــاث. إذ هنــاك 46 % منهــن داخــل املخيّــامت مقابــل 27 % خارجهــا لديهــن تقديــر ذات 

. متــدنٍّ

وإذا انتقلنــا إىل اضطــراب الســلوك والغضــب، فــإن النتائــج داخــل املخيّــامت تدعــو إىل 

التشــاؤم. 73 % مــن الذكــور لديهــم اضطــراب يف الســلوك مقابــل 44 % للذكــور خــارج املخيّــامت. 

ومــا يزيــد مــن خطــورة هــذا االضطــراب هــو ارتفــاع نســبة الغضــب التــي تصــل إىل 66 % لــدى 

الذكــور داخــل املخيّــامت مقابــل 40 % للذكــور خارجهــا. هــذا الغضــب هــو قــوة دافعــة الضطراب 

الســلوك وتنفيــذ الفعــل. غــري أن إضطــراب الســلوك نجــده أيًضــا عنــد التالمــذة اللبنانيّــني املقيمــني 

يف جــوار املخيّــامت حيــث تصــل النســبة إىل 60 %  لــدى الذكــور بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــًدا.

وبشــأن مظاهــر اضطــراب الســلوك عنــد التالمــذة الفلســطينيّني، تبــنّي أن 50 % منهــم 

ــم وال  ــىل رفاقه ــداء ع ــون باالعت ــة ويقوم ــاظ نابيّ ــون بألف ــش أو يتلفظ ــذب والغ ــون الك ميارس

ــني واإلدارة. ــىل املعلم ــرّدون ع ــم يتم ــاك حــواىل 20 % منه ــة. وهن ــون األنظم يحرتم



201

ــق باالكتئــاب، وجدنــا أن حــواىل نصــف التالمــذة الذكــور داخــل املخيّــامت  يف مــا يتعلّ

ــاك 59 % منهــن داخــل  ــاث، فهن ــا بالنســبة إىل اإلن ــا. أم ــل 31 % خارجه ــاب مقاب ــون االكتئ يعان

ــاب مقابــل 36 % خارجهــا. ــامت يعانــني االكتئ املخيّ

يبقــى القلــق الــذي شــمل معظــم التالمــذة أكانــوا داخــل املخيّــامت أو خارجهــا. إذ تبلــغ 

نســبة الذكــور 58 % داخــل املخيّــامت مقابــل 56 % خارجهــا. أمــا عنــد اإلنــاث، فكانــت النســبة 80 

% داخــل املخيّــامت مقابــل 71 % خارجهــا. ومــن الطبيعــي أن تكــون نســبة القلــق مرتفعــة أكــرث عنــد 

الفتيــات بســبب تراكــم الضغــوط العائليّــة واالجتامعيّــة عليهــن.

ــامت أفضــل بكثــري مــام هــم عليــه  يبــدو أن وضــع األطفــال الفلســطينيّني خــارج املخيّ

داخــل املخيّــامت التــي تشــّكل بيئــة غــري ســليمة ألنهــا تعرقــل مســرية النمــّو اإلنفعــايل واإلجتامعي 

واألخالقــي لألطفــال.

ــا  ــا أيًض ــد فوجئن ــا هــذا البحــث، فق ــي قّدمه ــة الت ــج الصادم ــن النتائ ــم م وعــىل الرغ

ــن  ــرث م ــامت. أك ــن يعيشــون بجــوار املخيّ ــني يف املدرســة الرســمية الذي ــذة اللبنانيّ ــج التالم بنتائ

ــث النســب  ــاب وهــم يتشــابهون مــن حي ــق واالكتئ ــون القل ــني يعان ــال اللبنانيّ 50 % مــن األطف

ــذة  ــنّي أن نســبة التالم ــد تب ــق باضطــراب الســلوك، فق ــا يتعل ــال الفلســطينيّني. ويف م ــع األطف م

ــة  ــة الجغرافيّ ــون يف املنطق ــن يعيش ــطينيّني الذي ــال الفلس ــبة األطف ــوق نس ــني(60 %) تف اللبنانيّ

نفســها.

ــم الفلســطينيّني، يتعرضــون  ــل أترابه ــني، مث ــال اللبنانيّ ــا أن 50 % مــن األطف ــنّي أيًض تب

للــرضب والشــتم بألفــاظ قاســيَة مــن جانــب آبائهــم. عــالوًة عــىل ذلــك، كشــفت نتائــج الدراســة 

ــن  ــي م ــدي واللفظ ــاب الجس ــون للعق ــطينيّني يتعرض ــني والفلس ــال اللبنانيّ ــن األطف أن 50 % م

جانــب املعلمــني.

باختصــار، إن النظــم اإليكولوجيّــة التــي يعيــش فيهــا أطفــال املخيــاّمت وكذلــك األطفــال 

ــات  ــا املناخ ــر فيه ــخ) ال تتواف ــم إل ــّي، املخيّ ــة، الح ــامت (األرسة، املدرس ــوار املخيّ ــون بج اللبنانيّ

ــة ألولئــك األطفــال. ــة لتســهيل عمليــات النمــّو والتنشــئة االجتامعيّ اإليجابيّ
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الخامتة

أم حنون وطفل ذيك ومعلّم مخلص 
يستطيعون أن  يغريوا  العامل.

              غسان يعقوب

إّن نجــاح أّي بحــث تربــوّي يرتبــط بقدرتــه عــىل التوّصــل إىل نتائــج علميّــة تــيضء عــىل 

مالبســات  املشــكلة القامئــة وتطــرح حولهــا بعــض القضايــا التــي تســتوجب البحــث والتفكــري.    

ــلوكيّة  ــية والّس ــات النفس ــم االضطراب ــد حج ــو تحدي ــث ه ــذا البح ــن ه ــدف م إّن اله

ــم  ــا يف صحتّه ــدى تأثريه ــارها، وم ــبة انتش ــان، ونس ــون يف لبن ــذة الالجئ ــا التّالم ــاين منه ــي يع الت

الّنفســيّة وتحصيلهــم الــّدراّيس، يف ظــل الظــروف االجتامعيّــة واالقتصاديـّـة الّســيّئة التــي يعيشــونها 

ــامت. يف املخيّ

تتضّمن الخامتة النقاط اآلتية:

أّوالً: اإلضاءة عىل نتائج البحث.

ثانيًا: املضامني الّرتبويّة.

ثالثًا: الجديد الذي جاء به هذا البحث.

رابًعا : الحاجات امللّحة

خامًسا: محاور البحث املستقبليّة
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أّوالً: اإلضاءة عىل نتائج البحث

 إّن أكــرث مــن نصــف األطفــال الفلســطينيّني يف مــدارس األنــروا يف لبنــان يعانــون 

اضطرابــات ســلوكيّة وانفعاليّــة تؤثّــر ســلبًا يف حياتهــم وتحصيلهــم الــّدراّيس.

ــص  ــك Beck املخّص ــاس بي ــطة مقي ــات بواس ــذه االضطراب ــاس ه ــن قي ــا م ــد متّكن لق

ــلوك) فضــالً  ــاب، الغضــب، وإضطــراب الّس ــق، االكتئ ــّذات، القل ــر ال ــني ( تقدي ــال واملراهق لألطف

ــني. ــذة واملعلم ــة للتالم ــتامرات املخّصص ــض االس ــن بع ع

أظهــرت النتائــج أّن نســبة مرتفعــة مــن التّالمــذة لديهــم تقديــر متــدنٍّ لذواتهــم، وهــم 

يعانــون القلــق واالكتئــاب والغضــب  وإضطــراب الســلوك.

ــذة  ــدى التّالم ــات ل ــة االضطراب ــريًا يف درج ــا كب ــاك تبايًن ــح أّن هن ــكل واض ــنّي بش وتب

داخــل املخيّــامت وخارجهــا. فاألطفــال داخــل املخيّــامت هــم األكــرث عرضــة لالضطرابــات النفســية 

والســلوكية.

أثبتــت الّدراســة أيًضــا أّن اإلنــاث هــّن أكــرث عرضــة للقلــق واالكتئــاب مــن الذكــور، بينــام 

الذكــور هــم أكــرث عرضــة للغضــب وانحــراف الّســلوك والعنــف والعدوانيّــة. كــام أّن االضطرابــات 

االنفعاليّــة والّســلوكيّة مرتفعــة لــدى الذكــور واإلنــاث داخــل املخيّــامت وتنــذر بأخطــار كبــرية. 

ثانيًا: املضامني الّرتبويّة والّسيكولوجيّة

توصلنــا يف هــذا البحــث إىل رصــد االضطرابــات االنفعاليّــة والّســلوكيّة التــي يعــاين منهــا 

ــّدد  ــة وخطــرة ته ــات متنّوع ــان، وهــي اضطراب ــروا يف لبن ــدارس األن ــال الفلســطينيّون يف م األطف

ــع  ــى آخــر، نحــن نتوقّ ــوّي. ومبعن ــا الّس ــا عــن خطّه ــد تحرفه ــال وق ــد األطف ــّو عن مســارات النم

تفاقــم االضطرابــات املذكــورة يف املســتقبل إذا مل يتــم إتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة والعالجيــة بأقــرب 

وقــت ممكــن. وهــذا الخطــر يشــمل بالدرجــة األوىل أطفــال املخيّــامت.         
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أبرز ما توّصل إليه البحث:

ــا  ــروا إنخفاًض ــد أظه ــامت ق ــن يعيشــون داخــل املخيّ ــال الفلســطينيني الذي 1 ـ أّن معظــم األطف

بــارزًا يف مســتوى تقديــر الــذات إىل جانــب االضطرابــات االنفعاليّــة والســلوكيّة التــي 

جــاءت بدرجــة مرتفعــة. وهــذا يســتدعي التدّخــل مــن قبــل املســؤولني للحــّد مــن تفاقــم 

ــبة.  ــة املناس ــة والعالجيّ ــج الرتبويّ ــالل الربام ــن خ ــات م االضطراب

ــة  ــنّي أّن العالق ــّدراّيس. إذ تب ــم ال ــلبًا يف تحصيله ــر س ــورة تؤثّ ــال املذك ــات األطف 2 ـ إّن اضطراب

ــاّم كان  ــة، أّي كل ــّدراّيس هــي عالقــة طرديّ ــّذات لــدى التّالمــذة وتحصيلهــم ال بــني تقديــر ال

ــًدا يكــون تحصيلــه كذلــك، والعكــس صحيــح. أضــف إىل ذلــك أن  تقديــر التّلميــذ لذاتــه جيّ

اضطرابــات االكتئــاب والغضــب والعنــف والعدوانيّــة كانــت  آثارهــا ســلبيّة يف حيــاة التّالمــذة 

ويف املجــاالت املختلفــة.       

ثالثًا: الجديد الذي جاء به البحث

ــّد  ــىل ح ــريب، ع ــامل الع ــان والع ــه يف لبن ــن نوع ــرب األول م ــذي يعت ــث ال ــذا البح ــتطاع ه 1 ـ اس

ــًة  ــلويكّ لألطفــال الفلســطينيّني بعاّم ــا، أن يكشــف عــن خطــورة الوضــع الّنفــّيس والّس علمن

ــنّي أّن  ــد تب ــات. لق ــت التوقّع ــد فاق ــة، وق ــج صادم ــت الّنتائ ــًة. إذ كان ــامت بخاّص ويف املخيّ

ــم، و58 %  ــدنٍّ لذواته ــر مت ــم تقدي ــاث لديه ــن اإلن ــور و 46 % م ــذة الّذك ــن التّالم 56 % م

ا، و  مــن التّالمــذة الّذكــور و80 % مــن اإلنــاث لديهــم قلــق بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــدٍّ

ا،  ــاب بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــدٍّ ــم اكتئ ــاث لديه ــور و 60 % مــن االن 62 % مــن الّذك

ا،  و 67 % مــن الّذكــور و 59 % مــن اإلنــاث لديهــم غضــب بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــدٍّ

ــة  و 73 % مــن الّذكــور و 63 % مــن اإلنــاث يعانــون اضطــراب الّســلوك كالعنــف والعدوانيّ

ــب  ــت إىل نس ــد  وصل ــات ق ــم االضطراب ــدو أن معظ ا. ويب ــدٍّ ــة ج ــة ومرتفع ــة مرتفع بدرج
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ــة الّنفســيّة لألطفــال  ــزان الّصّح ــارز وخطــر يف مي ــذي يشــري إىل تدهــور ب مرتفعــة، األمــر ال

الفلســطينيّني داخــل املخيّــامت. هــذه مشــكلة هامــة ومعّقــدة تنــذر بأخطــار كبــرية وتهــّدد 

ــع  ــادة للمجتم ــلوكيات املض ــبة الس ــاع نس ــع إرتف ــث نتوقّ ــة، حي ــال الطالع ــتقبل األجي مس

ــة وتجعــل مــن الصعــب  ــات النفســية التــي ســوف تزعــزع أركان الصحــة العقلي واالضطراب

ــق التوافــق النفــيس واالجتامعــي. ا تحقي جــدٍّ

2 ـ هنــاك عوامــل ضاغطــة ومعيقــة للّنمــّو االنفعــايل لــدى الطّفــل الفلســطينّي. وهنــا نشــري مــن 

بــاب التّذكــري إىل أّن 58 % مــن األطفــال يتعرّضــون للعنــف وســوء املعاملــة، كــام أّن نســبة 

ــة بــني اآلبــاء واآلمهــات تــراوح مــا بــني 42 %  و44 %. إىل جانــب ذلــك، هنــاك 50 %  األّميّ

ــامت تعيــش يف غرفــة واحــدة أو غرفتــني، مــع العلــم أّن معــدّل  مــن العائــالت داخــل املخيّ

عــدد أفــراد األرسة هــو ســبعة أشــخاص.

الجديــد يف نتائــج البحــث امليــداينّ أيًضــا هــو أّن األطفــال اللبنانيّــني الذين يعيشــون يف البيئة - 

الجغرافيّــة نفســها التــي يعيــش فيهــا األطفــال الفلســطينيّون خــارج املخيّــامت قــد أظهــروا 

درجــة مرتفعــة يف العنــف والعدوانيّــة تفــوق األطفــال الفلســطينيّني. كــام أّن تقديــر الــّذات 

لديهــم جــاء أكــرث ارتفاًعــا. ويبــدو أّن البيئــة الشــعبيّة التــي يعيــش فيهــا الطّفــل اللبنــايّن 

تعطيــه فرصــة لالســتقواء بالطّائفــة، أو بأحــد األحــزاب بعكــس مــا هــي الحــال عنــد الطفــل 

الفلســطيني خــارج املخيّــامت.

رابًعا: الحاجات امللّحة

1 ـ عىل مستوى وكالة األنروا

تلبيــة الحاجــات األساســيّة لألطفــال الفلســطينيّني يف لبنــان كالطّبابــة واالستشــفاء - 

والتعليــم الجيّــد وتوفــري املســاعدات املاديّــة للعائــالت املحتاجــة.

األرسّي-  اإلرشــاد  خدمــات  لتقديــم  اإلجتامعيّــات  العامــالت  مــن  عــدد  توفــري 
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 والدعم االجتامعّي للعائالت.

توفــري مرشــدين نفســيني وتربويــني يف املــدارس ملســاعدة التّالمــذة عــىل إســتعادة - 

التوافــق النفــيس واالجتامعــي، وتحســني مســتوى تحصيلهــم الــدرايس.

تأهيــل املعلّمــني للقيــام بدورهــم الّرتبــوّي كمربـّـني ، مــن أجــل مســاعدة األطفــال عــىل - 

تحقيــق تكيّــف ناجــح وتحصيــل أفضــل.

ــة -  ــطة الالصفيّ ــذة يف األنش ــدارس وإرشاك التالم ــة يف امل ــة وترفيهيّ ــة رياضيّ ــاء أندي إنش

ــاالت الســلبيّة... ــس اإلنفع ــي تســاعدهم عــىل تنفي ــة الت الهادف

إعــداد برامــج إرشــاديّة ونفســيّة وتربويّــة لرفــع مســتوى تقديــر الــّذات لــدى األطفــال - 

ومعالجــة االضطرابــات النفســية والســلوكية لديهــم. 

2 ـ عىل مستوى األرسة واملدرسة:

إن حنــان األم وحضورهــا الفاعــل يف حيــاة األرسة هــام الــدرع الحصــني الــذي يحمــي الطفــل 

ــل األم  ــب تأهي ــدف، يتوج ــذا اله ــوغ ه ــيّة. ولبل ــار النفس ــيّئة واألخط ــروف الس ــأة الظ ــن وط م

ومســاندتها بشــتّى الوســائل يك تنجــح يف مهمتهــا. وهنــا نشــري بــكل ثقــة إىل دور املدرســة العظيــم 

ــم الخلقــي والنفــيس  ــامم الفعــيل بتحصينه ــم واالهت ــال مــن خــالل جــودة التعلي يف دعــم األطف

ــرح  ــة والف ــاون واأللف ــم روح التع ــي فيه ــي تنّم ــة الت ــة الهادف ــطة الالصفيّ ــم يف األنش وإرشاكه

واإلبــداع. ويف هــذه الحالــة، يجــب الرتكيــز عــىل املشــاعر اإليجابيّــة ونقــاط القــوة لديهــم وليــس 

عــىل نقــاط الضعــف فيهــم فحســب.

ــس املجــال  ــم لي ــه خمســة عقــول مــن أجــل املســتقبل، أن العل ويعتقــد (H.Gardner) يف كتاب

ــم  ــل تعلّ ــا مث ــامم به ــتحق االهت ــعة تس ــرى واس ــاالت أخ ــاك مج ــة. هن ــم للمعرف ــد واأله الوحي

الفنــون والرتبيّــة املدنيّــة واألخــالق والصّحــة والســالمة والرياضــة الــخ... ويجــب أن تُخّصــص لهــا 

ســاعات أســبوعيّة يف املنهــج املــدريس.
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خامًسا: محاور األبحاث املستقبليّة

ــة نقرتحهــا  لقــد طــرح هــذا البحــث بعــض القضايــا واملشــكالت التــي تصلــح كمحــاور بحثيّ

ألبحــاث مســتقبليّة أمــام الباحثــني املهتمــني بشــؤون األطفــال الفلســطينيّني واللبنانيّــني والســوريني 

والعراقيــني وســواهم:

ــن -  ــني الذي ــال واملراهق ــد األطف ــة عن ــلوكيّة واالنفعاليّ ــات الّس ــول االضطراب ــاث ح أبح

ــاّمت. ــون يف املخي يعيش

أبحاث حول الرسوب والتّرسب املدرّيس لدى األطفال املذكورين. - 

أبحاث حول البيئة األرسيّة وتأثريها يف صّحة األطفال الّنفسيّة.- 

إجراء أبحاث مشابهة لهذا البحث للتأكد من صحة النتائج.- 

آثار مامرسة العنف داخل املخياّمت وخارجها.  - 

تطبيــق بعــض الربامــج النفســيّة العالجيّــة ومــدى فّعاليتهــا يف التخفيف مــن االضطرابات - 

النفســيّة والســلوكيّة لــدى األطفــال الالجئني.

دور األنشــطة الالصفيّــة يف ترميــم الجــراح النفســيّة لــدى األطفــال ويف تكيّفهــم - 

اإلجتامعــي.

إجــراء أبحــاث حــول األوضــاع النفســيّة للطفــل اللبنــاين يف املناطــق الشــعبيّة وســواها - 

لكشــف األســباب املؤّديــة إىل تــرّدي أوضاعهــم النفســيّة. 

ــا متواضًعــا يف مســألة تربويّــة هاّمــة و  م إســهاًما علميٍّ   أخــرياً، إذا كان هــذ البحــث قــد قــدَّ

ــة، وفتــح البــاب أمــام الباحثــني  ــا نأمــل أن يكــون قــد أّدى غايتــه، وســّد ثغــرة علميّ مهّمــة، فإنّن

العــرب واللبنانيــني والفلســطينيني لدراســة الصّحــة الّنفســيّة لــدى األطفــال واملراهقــني الالجئــني 

مــن أجــل إنقاذهــم مــن االضطرابــات النفســيّة والســلوكيّة ومســاعدتهم عــىل تحقيــق متطلبّــات  

النّمــو الســليم.
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تقديم

هل األطفال الالجئون الذين يعيشون يف املخيّامت يتعرّضون أكرث من سواهم لالضطرابات 

النفسية والسلوكيّة؟ ما درجة هذه االضطرابات؟ وكيف تنعكس عىل سلوكهم االجتامعّي وتحصيلهم 

الدراّيس؟

الذي  امليداين  البحث  التساؤالت من خالل  أن تجيب عن هذه  الحاليّة  الدراسة  تحاول 

شمل 360 طفالً من مدارس األنروا يف املرحلة االبتدائيّة فضالً عن سبعني معلاًم ومعلمة.

بحسب علمنا، قليلة هي األبحاث التي تناولت األوضاع النفسيّة واالضطرابات السلوكيّة 

لدى األطفال الفلسطينيني يف مخيّامت لبنان. فنحن نعلم جيًّدا أن البيئة التي يعيش فيها الطفل 

بكل متغرياتها الدميغرافيّة والرتبويّة واالجتامعيّة تؤثّر بقوة يف مسارات منّوه االنفعاّيل واملعرّيف. 

فالبيئات املصّغرة (Microsystems) مبا فيها األرسة والرفاق والحّي واملدرسة ترتك آثاًرا عميقة 

يف شخصيّة الطفل وسلوكه. وإذا توافرت يف هذه البيئات ُسبل الرعاية واملساندة والعالقة الطيّبة، 

تكون احتامالت النمّو الّسوي كبرية لدى الطفل ويف مختلف النواحي.

ومبا أن الطفل الالجىء يعيش ظروفًا صعبة للغاية يف املخيّامت (السكن الّيسء، األحياء 

املكتظّة، كرثة اإلنجاب، البطالة، األهل األميّون، العنف املنزيل، النزاعات املسلّحة من وقت آلخر...) 

فإن ركائز الصحة النفسيّة تكون لديه ضعيفة وتنذر بأخطار جسيمة عىل سلوكه ومستقبله.
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يف الواقع، ليس من السهل التعامل بنجاح مع الظروف الحاليّة يف املخيّامت. هناك عىل 

سبيل املثال 66 % من العائالت الفلسطينية تضّم ما بني 5 - 9 أطفال وهم ينامون يف غرفة واحدة 

أو اثنتني.

نحن ال نستطيع أن نقرتح الحلول السحريّة، آلن دورنا ليس تقديم التوصيات بل اإلضاءة 

العلميّة عىل حجم املشكلة والعوامل املرتبطة بها. ولكن ليس من الصعب علينا أن نحّصن األطفال 

ضد األزمات واالضطرابات، وأن ندّربهم عىل قوة االحتامل (املرونيّة) والتعامل مع الضغوط حتى 

التي منحها  الداخلية أي الكنوز واملواهب الدفينة  يستعيدوا ثقتهم بأنفسهم ويكتشفوا أصواتهم 

الله لكل طفل.

فاملشكلة التي نعالجها يف هذا البحث تستدعي مّنا إجراء البحوث اإلضافيّة لفهم واقع 

األطفال أكرث، ثم وضع الخطط والربامج التأهيليّة والعالجيّة وتطبيقها يف املدارس ويف مختلف مراحل 

التعليم العام. لذا، يجب أن  ننظّم أفكارنا لفهم هذا الواقع وكيفية تحسينه، وإال غامرنا يف أن ال 

النفسيّة، حتى  لرتميم جراحهم  فوقها  الوثوب  املأسويّة وكيف ميكن  األطفال  نفهم مطلًقا ظروف 

ينتقلوا من أرض اليأس واالضطراب إىل قمم املرونيّة واإلنجاز وأسطورة األطفال – األبطال.

بقلم د. غّسان يعقوب
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املقدمة

« الرتبية أساس الرقي االجتامعي
 وهي ال  تعني  اإلعداد  للحياة
 فحسب  بل  هي  الحياة  نفسها»
                 جان ديوي

الطفــل كائــن عاجــز ألنــه يحتــاج إىل رعايــة صحيّــة ونفســيّة مــن جانــب األم واملحيطــني 

بــه حتــى ينمــو بشــكل ســوّي ومتكامــل. ال يشء يف الدنيــا أهــّم مــن أن نبنــي عاملـًـا يتوصــل فيــه 

ــر لهــم األمــن  األطفــال إىل تحقيــق أقــىص مــا لديهــم مــن قــدرات يف منــاخ أرسي واجتامعــي يوفّ

والطأمنينــة واالســتقرار النفــيس.

ونشري هنا إىل بعض مبادىء حقوق الطفل( األمم املتحّدة، نوفمرب 1959):

ــائل  ــهيالت والوس ــه التس ــح ل ــة وأن مُتن ــة خاص ــن رعاي ــل م ــتفيد الطف ــب أن يس ــدأ 2: يج املب

األخــرى يك ينمــو بطريقــة ســليمة وســويّة عــىل الصعيــد الجســدي والفكــري واألخالقــي والروحــي 

ــة والكرامــة. واالجتامعــي يف جــّو مــن الحريّ

املبدأ 3: للطفل الحق يف أن يكون له منذ والدته اسم وجنسيّة.

املبــدأ 4: للطفــل الحــق يف الضــامن االجتامعــي حتــى ينمــو بشــكل ســليم. ولهــذه الغايــة فهــو 

بحاجــة إىل مســاعدة وحاميــة خاّصتــني، وكذلــك األمــر بالنســبة لــألم مبــا يف ذلــك العنايــة بهــا يف 

مرحلــة مــا قبــل الــوالدة ومــا بعدهــا. كذلــك هنــاك الحــق يف الغــذاء والســكن والرعايــة الطبيّــة 

ــة. واألنشــطة الرتفيهيّ

والفهــم. الحــب  إىل  ومتفتّحــة  ناميّــة  بشــخصيّة  يتمتّــع  يك  الطفــل  يحتــاج   :6 املبــدأ 
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 ويجب أن ينمو تحت رعاية والديّه يف جّو من الحب والطأمنينة املاديّة والنفسيّة.

املبدأ 7: للطفل الحق يف التعليم املجاين اإللزامي عىل األقل يف املرحلة االبتدائيّة.

املبدأ 9: يجب أن يتمتّع الطفل بحامية من جميع أشكال اإلهامل والقسوة واالستغالل.

ــرصي  ــز العن ــن املامرســات القامئــة عــىل التميي ــة م ــل بالحامي ــع الطف ــدأ 10: يجــب أن يتمتّ املب

ــم  ــز. إذ يجــب أن ينشــأ يف جــّو مــن التفّه أو الدينــي أو مــن أي شــكل آخــر مــن أشــكال التميي

والتســامح والصداقــة بــني الشــعوب، وكذلــك يف جــّو مــن الســالم واألخــّوة الكونيّــة حتــى يكــرّس 

ــه. ــه لخدمــة أقران ــه ومواهب طاقت

ــة  ــال، وتســهيل عملي ــامم باألطف ــة هــو االهت ــه للبرشيّ إن أعظــم يشء ميكــن أن نقّدم

ــى  ــى ينمــوا بشــكل ســوّي ويبدعــوا ويشــعروا بالفــرح ويدركــوا معن ــم لديهــم حت النمــّو والتعلّ

ــاة. الحي

ولــيك نفهــم النمــّو مبختلــف أشــكاله، ال يكفــي أن نهتــّم بتعليــم الطفــل فحســب، بــل 

أن نأخــذ باالعتبــار تأثــري مجمــل املنظومــات اإليكولوجيّــة (البيئــات) يف عمليــة النمــّو، مبــا يف ذلــك 

ــة التــي  األرسة بالدرجــة األوىل ثــم املدرســة والحــي والرفــاق وكذلــك الثقافــات الفرعيــة أو اإلتنيّ

تضــّم الطائفــة واملعتقــدات والتقاليــد ثــم تــأيت الثقافــة الكليّــة التــي تتعلّــق بالقوانــني واألنظمــة 

القامئــة يف املجتمــع.

لقــد أشــار Urie Bronfenbrenner (1917 - 2005) إىل أهميــة األمنــوذج اإليكولوجــي 

الــذي يفــّرس مســارات النمــّو عنــد الطفــل1، هــذا النمــّو الــذي يتأثـّـر بعــّدة بيئــات ميكــن تقســيمها 

كاآليت:

مــع -  الطفــل  تفاعــل  عــىل  تقــوم  التــي   (Microsystems) ــرة  املصغَّ البيئــات 

ثــم أوالً  األرسة  البيئــات  هــذه  يف  وتدخــل  مبــارش.  وبشــكل  لوجــه  وجّهــا  اآلخريــن 

1 - Bronfenbrenner, U. (1979).  The Ecology of Human Development.
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 املدرســة ورفــاق الحــّي والصــف ومراكــز العبــادة ... ويعتقــد الباحــث املذكــور أن األرسة هــي 

اإلطــار األســايس الــذي يتّخــذ فيــه منــّو الطفــل مكانــه، ولكــّن األرسة وحدهــا ال تكفــي لتفســري 

النمــّو مبظاهــره املختلفة.

البيئــات الوســيطيّة (Misosystems) التــي تعنــي ظهــور شــبكة مــن العالقــات بــني جهتــني أو - 

أكــرث مــن عنــارص البيئــات املصّغــرة حيــث يكــون الطفــل فيهــا مركــز االهتــامم، كحــوار األهــل 

مــع املعلــم بشــأن ابنهــم املتعــرّث دراســيٍّا، أو ذهــاب الطفــل إىل مركــز العبــادة يف الحــّي...

البيئــات الخارجيّــة (Exosystems) التــي تضــّم الروابــط بــني جهتــني أو أكــرث يكــون الطفــل - 

ــه  ــش في ــذي يعي ــّي ال ــاء الح ــع أبن ــة م ــة املدرس ــل عالق ــط مث ــام فق ــع إحداه ــالً م متفاع

الطفــل أو عالقــة مهنــة األب مبســتوى األرسة وتأثريهــا يف حيــاة الطفــل الدراســيّة واالجتامعيّــة 

ــة ( األب عاطــل عــن العمــل أو أنــه يشــغل وظيفــة مهّمــة أو دون الوســط). واملعرفيّ

يف املجتمــع املعــارص، نجــد ثالثــة أشــكال لهــذا النــوع مــن البيئــات: األول يتعلـّـق بعمــل 

الوالديــن ومــكان العمــل، والثــاين بشــبكة العالقــات األرسيـّـة خــارج األرسة، والثالــث يعــود إىل 

مســألة الجامعــات أو املجموعــات (Community) الدينيّــة واالجتامعيّــة والخرييـّـة واألنديــة. 

فالجامعــة تلعــب دوًرا مهــاًم يف حيــاة املــرء (الشــعور باالنتــامء، الدعــم املعنــوي أو املــادي).

البيئــات الكــربى (Macrosystems) التــي تشــمل الثقافــة الكليّــة املختّصــة باملجتمــع وكذلــك - 

ــي  ــني واألنظمــة الت ــا تدخــل مســألة املؤسســات والقوان ــة. وهن ــة أو اإلتنيّ ــات الفرعي الثقاف

ــة ونظــام التعليــم والعمــل واألجــور والســكن وكذلــك  ــة واالجتامعيّ ــق بالرعايــة الصحيّ تتعلّ

ــة. ــة واالجتامعيّ القيــم الوطنيّ

ومراحــل -  الزمــن  بعامــل  ترتبــط  التــي   (Chronosystems) الزمنيّــة  البيئــات 

والتغــريات الخــربات  عــن  فضــالً  الفــرد  لــدى  الخاصــة  الحيــاة  وأحــداث  النمــّو 
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ــكان  ــاء وم ــزواج واألبن ــة وال ــة املهن ــك طبيع ــرء مبــا يف ذل ــاة امل ــة يف حي ــة واالقتصاديّ  املهنيّ

ــا يطــرأ عــىل املجتمــع مــن أحــداث  ــة كل م ــة الزمنيّ ــك تضــّم البيئ الســكن والعمــل. وكذل

ــروب). ــادي، الح ــق االقتص ــاه، الضي ــرد ( الرف ــاة الف ــىل حي ــس ع ــة تنعك ــلبيّة أو إيجابيّ س

إن الشــكل البســيط للبيئــات الزمنيــة يتنــاول املراحــل االنتقاليّــة يف الحيــاة. وهنــاك منطــان 

ــوق  ــباب، س ــة والش ــة واملراهق ــول املدرس ــّم دخ ــذي يض ــوّي ال ــط الس ــال: النم ــن االنتق م

العمــل، الــزواج ثــم التقاعــد. أمــا النمــط الالســوّي فيعنــي حــدوث الهــزّات املؤملــة يف األرسة 

ــراد  ــد أف ــديد ألح ــرض الش ــة، امل ــن الوظيف ــرد م ــة والط ــن، البطال ــد الوالدي ــاة أح ــل وف مث

ــخ... األرسة، الطــالق أو االنفصــال بــني الزوجــني ال

إن املُعطــى الفطــري الــذي يحملــه الطفــل مــن إرث اآلبــاء واألجــداد يخضــع كــام رأينــا 

 (Genotype) لتفاعــل مســتمر مــع البيئــات املذكــورة بحيــث يتــّم االنتقــال مــن النمــط الجينــي

.(Phenotype) إىل النمــط التفاعــيل مــع البيئــة

الحاجة إىل التعلّق:

ونحــن نتكلـّـم عــىل البيئــات املؤثـّـرة يف منــّو الطفل وســلوكه، ال بّد مــن الرتكيز عــىل البيئة 

األرسيـّـة ألنهــا القاعــدة األوىل واألساســيّة يف بنــاء الطفــل النفــّيس واملعــرّيف واالجتامعــّي. ومــن أهــم 

ركائــز هــذا البنيــان الحاجة إىل التعلّق  (Attachment) بشــخص األم الحاضنة. لقــد تبنّي أن التعلّق 

ا يف توفــري النمــّو املتكامل مــن الناحية  هــو حاجــة فطريــة عنــد الطفــل والحيــوان، وهــي مهّمة جــدٍّ

ــيس  ــم النف ــل والعالِ ــرب J.Bowlby (1907 - 1990) املحلّ ــة. ويعت ــة والذهنيّ ــديّة واالنفعاليّ الجس

الربيطــاين رائــد نظريــة التعلـّـق1. إذ كلــام كانــت عالقة الطفــل بأمه طيّبــة وتقوم عــىل التعلّق اآلمن

1 - Bowlby, John. (1982). Attachment and Loss.
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ــًدا وينعكــس إيجابًــا عــىل دراســته   (Secure Attachment)، يكــون منــّوه املعــريف واالنفعــايل جيّ

وحياتــه اآلتيــة. ويف الحالــة املعاكســة ( نبــذ، عنــف، إهــامل الــخ...)، فــإن الطفــل ســوف يتعــرّث يف 

مســرية منــّوه ودراســته، وســوف يتعــرّض الضطرابــات نفســيّة وســلوكيّة. وهنــا تــأيت مهّمــة املدرســة 

(املعلــم واملرشــد املــدريس) يك تعمــل عــىل تضميــد جــراح الطفــل النفســيّة. فالطفــل الــذي يعيــش 

العالقــة اآلمنــة مــع األم أو مــع مــن ميثّلهــا يســتطيع أن يتحمــل اإلحبــاط ويســري قُدمــاً إىل األمــام 

وهــو عــىل يقــني بأنــه محبــوب مــن أهلــه ومرغــوب فيــه.

لقــد طرحنــا يف هــذا التمهيــد موضــوع البيئــات والحاجــة إىل التعلّــق يك نفهــم بصــورة   

ــرة (  ــر فيــه البيئــات املصّغ أفضــل مــا آلــت إليــه أوضــاع الطفــل الالجــىء يف لبنــان، وكيــف تؤثّ

األرسة، املدرســة، الرفــاق، الحــّي، الــخ...) وكذلــك البيئــات الكــربى (تأثــري املخيّــامت مبــا فيهــا مــن 

ــا  ــل ضمنه ــي تتفاع ــة الت ــة الكليّ ــا البيئ ــد ذاته ــّكل بح ــامت تش ــات). إذ أّن املخيّ ــوط وثقاف ضغ

العائلــة الفلســطينيّة يف ظــروف صعبــة كــام ســرنى. وبالنســبة للبيئــة اللبنانيّــة، فــإن التفاعــل معهــا 

ــة. ــود املختلف يبقــى محصــوًرا ضمــن بعــض الحــدود نظــرًا لوجــود القي

اإلشكالية:

تتحــّدد مشــكلة هــذا البحــث بالســؤال اآليت: مــا هــي املشــكالت النفســيّة والســلوكيّة 

ــم  ــط بأوضاعه ــان، وإىل أي حــد ترتب ــال الفلســطينيون يف لبن ــا األطف ــي يعــاين منه والدراســيّة الت

ــة؟ وظروفهــم املعيشــيّة واالجتامعيّ

قبــل أن نطــرح مســألة الطفــل الفلســطيني يف لبنــان، ال بــد مــن أن نأخــذ فكــرة عامــة 

عــن أوضــاع األطفــال الفلســطينيّني يف مناطــق الســلطة الفلســطينيّة حتــى نكــّون نظــرة شــاملة 

قــد تســاعدنا عــىل فهــم أفضــل ملعانــاة الطفــل بعامــٍة والطفــل الفلســطيني يف لبنــان بخاصــٍة.
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ــه  ــدة لجوئ ــت م ــث وطال ــخ الحدي ــري يف التاري ــرّض للتهج ــعب تع ــرث ش ــد أن أك نعتق

ــة 1948). إذ  ــذ نكب ــوم (من ــه مأســاته حتــى الي ــذي مل تنت ــه هــو الشــعب الفلســطيني ال ومعانات

تشــري اإلحصــاءات إىل أن 30 % مــن الفلســطينيّني يعيشــون يف املخيّــامت. وعــىل الرغــم مــن ذلــك 

كلــه، فتــّي هــو الشــعب الفلســطيني حيــث يشــّكل فيــه األطفــال واملراهقــون والشــباب حــوايل 50 

%، مــام يعنــي أن معــدل الــوالدات هــو مــن أعــىل املعــّدالت يف العــامل.

إن النكبــات التــي حلـّـت بالفلســطينيّني مل توفّــر ألبنائهــم بيئــة مالمئــة لتحقيــق متطلّبات 

النمــّو مــن النواحــي املعرفيّــة واالنفعاليّــة واالجتامعيّــة. فاألطفــال يتعرّضــون باســتمرار لتهديــدات 

العــدو اإلرسائيــيل يف غــزة والضّفــة. ويشــري تقريــر األنــروا ( 2013) إىل أن معظــم أطفــال غــزّة يعانــون 

.(PTSD) االضطرابــات النفســيّة ويف طليعتهــا القلق واضطــراب ما بعــد الصدمــة

وكأّن التهديــدات اإلرسائيليــة ال تكفــي وحدهــا، فــإن األطفــال يتعرّضــون أيًضــا يف 

منازلهــم للعنــف الجســدي ( األب هــو غالبــاً املعتــدي ثــم األم واألخ األكــرب) الــذي تــراوح نســبته 

 .1 (UNICEF 2010) % 70 مــا بــني 28 - 45 % بينــام تصــل اإلســاءة النفســيّة واللفظيّــة إىل

ــم و48 %  ــب املعلّ ــن جان ــرضب م ــون لل ــذة يتعرّض ــن التالم ــاك 40 % م وبالنســبة للمدرســة هن

مــن املعلمــني يشــتمون التالمــذة. ويفيــد التقريــر املذكــور أن 51 % مــن املعلمــني يعتقــدون أن 

العقــاب الجســدي هــو وســيلة مقبولــة لتأديــب التالمــذة. وبالنســبة للتالمــذة، نجــد أن 61 % منهم 

ميارســون العنــف عــىل بعضهــم البعــض، و20 % منهــم يرضبــون املعلــم، و27 % منهــم يشــتمونه.

ظروفًــا  املخيّــامت  يف  يعيشــون  الفلســطينيّني  فــإن  لبنــان،  إىل  انتقلنــا  وإذا 

أمراًضــا  يعانــون  منهــم   %  30 هنــاك  إذ  وســيّئة.  صعبــة  ومعيشــيّة  وســكنيّة  صحيّــة 

صالحــة  غــري  املنــازل  مــن   48% أن  كــام  العمــل،  عــن  عاطلــون  و50%  مزمنــة، 

1 - UNICEF. (2010). The Situation of Palestinian Children.
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ــه أن نســبة الفقــر والفقــر الشــديد  للســكن  1(Chaaban et al. 2010 ) واألخطــر مــن ذلــك كل

تــراوح مــا بــني 60 - 80 %.

يف مــا يتعلّــق بالتعليــم، نجــد أن مســتوى تحصيــل التالمــذة قــد تــدىّن بعــد العــام 2002 

باملقارنــة مــع مــا كانــت الحــال عليــه مــا بــني ( 1950 - 1980) حيــث كانــت نســبة املثقفــني هــي 

ــة. ونشــري إىل أن التالمــذ  ــدول العربي ــة مــع الفلســطينيّني املتواجديــن يف باقــي ال األعــىل باملقارن

ــار  ــات يف االختب ــوم والرياضي ــة يف العل ــات متدنّي ــىل درج ــوا ع ــد حصل ــان ق ــطينيّني يف لبن الفلس

العاملــي (TIMSS) لعــام 2007.

ــيّة  ــة النفس ــتوى الصح ــديّن مس ــؤّدي إىل ت ــة ت ــيّة واالقتصاديّ ــكنيّة واملعيش ــوط الس ــل الضغ ه

ــني؟ ــال الالجئ ــدى األطف ــدرايس ل ــل ال والتحصي

     يف دراســة طوليــة عــىل عــدد مــن األطفــال االســرتاليّني الذيــن تعرّضــوا لضغــوط عائليّــة شــديدة 

 (Laurent ومســتمرّة، تبــنّي أن هــذه الضغــوط أّدت إىل خلــل واضــح يف ميــزان الصحــة النفســيّة

 et al 2013)2

إن األطفــال الذيــن كانــوا عــىل عالقــة جيّــدة مــع األهــل واملعلّمــني قــد متّكنــوا 

الصعبــة  الظــروف  مــع  يتكيّــف  أن  الطفــل  يســتطيع  إذاً،  الضغــوط.  مــع  التعامــل  مــن 

إذا تلّقــى الدعــم النفــيس مــن املحيطــني بــه. ويف الحالــة املعاكســة، تصبــح األمــور أكــرث 

اليــأس  إىل  األطفــال  تدفــع  والقاســية  الســيّئة  العائليّــة  فالظــروف  وتعقيــًدا.  خطــورة 

الفقــر  أن  الدراســات  أثبتــت  لقــد  الســلوك.  واضطــراب  والعدوانيّــة  والنقمــة  واإلحبــاط 

عنــد واملعــريف  والنفــيس  الجســدي  النمــّو  مســرية  يعرقــل  ألنــه  كــربى  مشــكلة  يُشــّكل 

1 - Chaaban, J., Hanafi, S., Seyfert, R. (2010). Socio-economic Survey of Palestinian Refugees in 

Lebanon, UNRWA-AUB.

2- Laurent, M. L., et al. (2013). Resource Factors for Mental Health Resilience in Early Childhood. 

In Child and Adolescent Psy. and Mental Health, Vol. 7,  p. 1-23. 
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 الطفل ويدفع األب إىل مامرسة العنف عىل الطفل وباقي أفراد األرسة1 .

لــذا، يُعتــرب الفقــر أحــد األســباب الرئيســيّة التــي تزعــزع أركان الصحــة النفســيّة 

عنــد الطفــل وتعرقــل مســرية منــّوه. ويتفاقــم هــذا الخطــر إذا مل تتوافــر بعــض عوامــل الحاميــة 

(protective Factors) يف حيــاة الطفــل( مثــل الــذكاء والبصــرية، النجــاح الــدرايس والدعــم النفــيس 

ــاة الطفــل). مــن أحــد األشــخاص املهّمــني يف حي

وعندمــا يرتافــق الفقــر مــع بعــض عوامــل املخاطــرة (Risk Factors) كاإلســاءة إىل الطفــل، فــإن 

األخطــار تتضاعــف وتهــّدد منــّوه ومســتقبله الــدرايس واملهنــي.

ــه  ــيّة وحالت ــه الدراس ــل وأعامل ــاة الطف ــىل حي ــلبًا ع ــس س ــر ينعك ــنّي أن الفق ــد تب لق

 (Princeton النفســيّة، ويكــون تأثــريه أشــّد يف املرحلــة مــا قبــل املدرســيّة ويف املرحلــة االبتدائيّــة

ــادّي  ــان امل ــن ســواهم للحرم ــرث م ــون أك ــال يتعرّض ــي أن هــؤالء األطف (Univ, 2007. وهــذا يعن

ــم التــرسب. ــدراّيس ث ــّي والرســوب ال والعاطف

لتعــرّض  تنبّــؤي  عامــل  هــو  الفقــر  أن  يعتقــدون  الباحثــني  بعــض  كان  إذا 

بــأن  القــول  إىل  يذهــب  اآلخــر  البعــض  فــإن  والرســوب...،  واإلحبــاط  لإلســاءة  الطفــل 

املرونــة  بفضــل  منتــًرصا  منهــا  ويخــرج  الصعبــة  الظــروف  عــىل  يتغلــب  قــد  الطفــل 

النفســيّة  الصحــة  مــن  جيّــد  مبســتوى  تتمتّــع  التــي  الحاضنــة  األم  وبفضــل  النفســيّة 

.2 (S. Massad et al 2009, N. Garmezy, 1993, M. Rutter 1990)

فــإن  لبنــان،  يف  الفلســطينيّة  املخيّــامت  يف  ســيّئة  الحيــاة  ظــروف  كانــت  وإذا 

التوقّعــات الســلبيّة حــول منــّو األطفــال قــد ال تدعــو إىل التفــاؤل. ولكّننــا ال نســتطيع اآلن،

1 - Frederik, Y., Goddard, Ch. (2007).  Exploring the Relationship between Poverty and Child 

Abuse, Child Abuse Review, Vol. 16, p. 323-341.

2 - Massad, S., et al. (2009). Mental Health of Children Kindergarten: Resilience and Vulnerability, 

Child and  Adolescents  Mental Health, Vol. 14, p. 89-96.
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 قبــل تحليــل النتائــج، أن نحــّدد طبيعــة االضطرابــات النفســيّة والســلوكيّة ودرجاتهــا، كــام يصعــب 

علينــا أيًضــا التنبّــؤ مبســارات النمــّو النفــيس لــدى األطفــال الفلســطينيّني، باعتبــار أن مقارنــة نتائــج 

ــري  ــات غ ــذه الدراس ــارض، ألن ه ــت الح ــة يف الوق ــري ممكن ــابقة غ ــات الس ــع الدراس ــتنا م دراس

متوافــرة أو محــدودة عــىل حــد علمنــا. مــا نجــده هــو كنايــة عــن تقاريــر واســتقصاءات ملنظـّـامت 

دوليّــة مبــا فيهــا اليونســيف واألنــروا.

لــذا نأمــل أن نتوصــل يف ضــوء هــذه الدراســة إىل تحديــد حجــم االضطرابــات النفســيّة 

والســلوكيّة الحاليّــة عنــد األطفــال الفلســطينيّني يف املرحلــة االبتدائيّــة، وكذلــك إىل رســم التوقّعــات 

ــا عــن هــذه  ــة حــول صــريورة منّوهــم االنفعــايل واالجتامعــي. ال يجــوز أن نغمــض أعينن املحتمل

املســألة الخطــرية قائلــني إن األطفــال ســوف يكــربون ويتكيّفــون مــع الواقــع. إن إنــكار املشــكلة 

القامئــة يعنــي رفــض االعــرتاف بالنــزف الجــاري يف حيــاة الطفــل الفلســطيني يف املخيّــامت.

نعتقــد بــكل تواضــع أن هــذا البحــث يُعــّد مــن األبحــاث الجديــدة والرائــدة يف لبنــان. 

نرجــو أن يكــون مفيــًدا للمنظّــامت الدوليــة واألهليــة التــي تهتــّم بشــؤون الطفــل بصــورة عامــة 

وبالطفــل الالجــىء بصــورة خاصــة.

أسئلة البحث

ــي يعــاين منهــا األطفــال الفلســطينيّون يف  ــة والســلوكيّة الت ــات االنفعاليّ 1 ـ مــا طبيعــة االضطراب

لبنــان؟

2 ـ هل توجد فروق دالة يف نسبة ودرجة االضطرابات االنفعاليّة والسلوكيّة بني:

الذكور واإلناث داخل املخيّامت.- 

األطفال الذين يعيشون داخل املخيّامت واألطفال الذين يعيشون خارجها.- 

ــة -  ــون يف البيئ ــن يعيش ــني الذي ــال اللبنانيّ ــامت واألطف ــارج املخيّ ــطينيّني خ ــال الفلس األطف

ــها. ــة نفس الجغرافيّ
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ــل  ــدرايس للطف ــل ال ــل يف التحصي ــي لأله ــادي واالجتامع ــتوى االقتص ــر املس ــد يؤثّ 3 ـ إىل أي ح

ــا؟ ــامت وخارجه ــل املخيّ داخ

الفرضيات

إن الفرضيّــة الرئيســيّة لهــذا البحــث ترمــي إىل الكشــف عــن حقيقــة املشــكالت 

االنفعاليّــة والســلوكيّة والدراســيّة التــي يعــاين منهــا األطفــال الفلســطينيّون يف املرحلــة 

االبتدائيّــة، وإىل أي حــد ترتبــط بأوضاعهــم املعيشــيّة يف املخيّــامت.

باالستناد إىل هذه الفرضية األساسيّة، ميكننا صياغة بعض الفرضيات املساندة:

هناك عالقة بني االضطرابات االنفعاليّة والسلوكيّة لدى األطفال الفلسطينيّني تُعزى إىل - 

ظروفهم الحياتيّة.

هناك فروق دالّة يف درجة االضطرابات االنفعاليّة والّسلوكيّة لدى األطفال الفلسطينيّني داخل - 

املخياّمت وخارجها.

هناك فروق دالة يف درجة االضطرابات االنفعاليّة والّسلوكيّة بني الّذكور واإلناث.- 

هناك عالقة بني انفعاالت األطفال وسلوكياتهم وأوضاعهم العائليّة.- 

هناك عالقة بني املستوى العلمّي لآلباء وسلوكيات أبنائهم وانفعاالتهم.- 

هناك عالقة بني مهن اآلباء وسلوك أبنائهم وانفعاالتهم.- 

توجد عالقة دالّة بني املستوى التّعليمّي لألّم وسلوك أبنائها.- 

هناك عالقة بني الوضع االقتصادّي للتالمذةومشاكلهم السلوكية واالنفعالية.- 

هناك عالقة بني التّحصيل الّدراّيس للتالمذة وطبيعة سلوكهم وانفعاالتهم. - 

هناك فروق دالّة بني التّالمذة الفلسطينّيني الذين يعيشون خارج املخيّامت والتّالمذة - 

اللبنانيّني الذين يعيشون يف املنطقة الجغرافيّة نفسها، يف ما يتعلّق بسلوكيّاتهم وتحصيلهم 

الّدراّيس.
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املنهجية

املنهــج املعتمــد يف هــذا البحــث هــو املنهــج الوصفــي الكّمــي واملنهــج املقــارن واملنهــج   

إىل:  نرمــي  املنهجيــة  هــذه  ويف  الســيكومرتي. 

تحليل نتائج االستامرات املخّصصة لألطفال واملعلّمني.- 

ــور -  ــني الذك ــة ب ــك املقارن ــا، وكذل ــال خارجه ــامت واألطف ــال داخــل املخيّ ــني األطف ــة ب املقارن

ــاث. واإلن

ــال -  ــدى األطف ــة والســلوكيّة ل ــات االنفعالي ــة االضطراب ــك (Beck) لدراس ــاس بي ــق مقي تطبي

ــب  ــاب والغض ــق واالكتئ ــذات والقل ــر ال ــار تقدي ــذا االختب ــس ه ــني (BYI). ويقي واملراهق

ــلوك. ــراب الس وإضط

ــاتيال  ــام ش ــية وه ــامت الرئيس ــن املخيّ ــني م ــار مخيّم ــّم اختي ــد ت ــة، فق ــبة للعيّن بالنس

وبــرج الرباجنــة. تناولــت العيّنــة عــدًدا مــن الذكــور واإلنــاث الذيــن يتابعــون دراســتهم يف الصفوف 

اآلتيــة: الثــاين والرابــع والســادس وذلــك لنحــّدد تأثــري كل مــن العمــر والصــف يف مســرية النمــّو 

اإلنفعــايل والســلوك.

حدود البحث

اكتفينــا جغرافيًــا ببعــض املخيّــامت الكــربى الواقعــة ضمــن حــزام بــريوت. ومــا ســنجده 

مــن نتائــج يف مخيّمــي شــاتيال وبــرج الرباجنــة قــد ميكــن تعميمــه عــىل باقــي مخيّــامت الالجئــني 

ــا إىل  ــدد أفراده ــل ع ــد وص ــة (7 - 12) وق ــة االبتدائيّ ــة يف املرحل ــا العيّن ــد حرصن ــان. لق يف لبن

ــا  ــام 2005 ســوف ميكّنن ــر يف ع ــذي ظه ــاس  ”Beck“ ال ــذة. نشــري إىل أن مقي ــًذا وتلمي 360 تلمي

ــا برســم بروفيــل نفــيس  مــن قيــاس درجــة االضطرابــات النفســيّة والســلوكيّة وســوف يســمح لن

إلشــكاالت الصحــة النفســيّة لــدى األطفــال الفلســطينيّني، وقــد قمنــا برتجمتــه وتكييفــه ودراســة 

ــط مســار البحــث  ــاس ســوف يســاعدنا عــىل ضب ــأن هــذا املقي ــه. ونعــرتف ب ــات في معامــل الثب

العلمــي، ألن االســتبيانات مهــام بلغــت مــن الدقــة لــن تحــّل مــكان الروائــز واملقاييــس العامليّــة.
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القسم النظري

متهيد

الفصل األول: خصائص النمّو ونظرياته

الفصل الثاين: االضطرابات النفسية والسلوكيّة عند األطفال
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متهيد القسم النظري

إن دراســة االضطرابــات االنفعاليــة والّســلوكيّة عنــد األطفــال الالجئــني، تتطلـّـب التعــرّف 

إىل االضطرابــات التـّـي يعــاين منهــا األطفــال بشــكل عــاّم مــن حيــث مفهومهــا وأشــكالها وأســبابها، 

فضــالً عــن التّعــرّف إىل مراحــل الّنمــّو، وخصائصــه وبخاصــة مرحلــة الطّفولــة، وذلــك للتّمييــز بــني 

الّســلوكيّات التّــي تعتــرب مــن خصائــص الّنمــّو الســوّي عنــد األطفــال والتّــي ال تشــّكل خطــرًا عــىل 

مســتقبلهم، والّســلوكيّات غــري الســويّة التـّـي تشــّكل خطــرًا عــىل ســلوكهّم وانفعاالتهــّم وتحصيلهــم 

الدراّيس.

لذلك يتضّمن هذا القسم فصلني:

الفصــل األّول بعنــوان «خصائــص النّمــو ونظرياتــه» وســنعرض فيــه: مفهــوم النّمــو، - 

املرونيّــة وعوامــل الحاميــة، وبعــض نظريــات النّمــو.

ــة والّســلوكيّة عنــد األطفــال» و -  ــاين فإنــه يتنــاول « االضطرابــات االنفعاليّ ــا الفصــل الثّ  أّم

ســنعرض فيــه: 

ــرض  ــنقوم بع ــّم س ــات، ث ــباب االضطراب ــال، أس ــد األطف ــلويك عن ــراب الس ــوم االضط مفه

ألهــّم هــذه االضطرابــات التــي قــد يتعــرّض لهــا األطفــال مــن حيــث مفهومهــا وأشــكالها 

وأســبابها.
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الفصل األول

خصائص النمّو ونظرياته

متهيد

أوالً-  تعريف النمّو

ثانيًا-  املرونيّة وعوامل الحامية واملخاطرة

1 ـ رّواد املرونيّة

 2 ـ مناذج املرونيّة

 3 ـ املخارج السعيدة عند األطفال- األبطال

ثالثًا-  بعض مناذج النمّو ونظرياته

1 ـ  األمنوذج البيوإيكولوجي

2 ـ النمّو عند فرويد

3 ـ النمّو عند إيركسون

 4 ـ النمّو األخالقي عند كولربج

خامتة 
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الفصل األول

خصائص النمّو ونظرياته

« لدى كل طفل ويف كل مرحلة
 من حياته،  تحدث  معجزة
 جديدة    لطاقة    تتفتح»

Erik Erikson

متهيد

إذا أردنــا أن نفهــم االضطرابــات االنفعاليّــة والســلوكيّة عنــد األطفــال، ال بــدَّ مــن االطـّـالع 

عــىل خصائــص النمــّو ومراحلــه حتــى نتمّكــن مــن اكتشــاف الخلــل الــذي قــد يطــرأ عــىل عمليــة 

النمــّو. إذ بــدون هــذه املعرفــة، لــن يكــون مــن الســهل عــىل املتخّصصــني يف شــؤون الطفولــة أن 

يتّخــذوا اإلجــراءات الوقائيّــة والعالجيّــة يف الوقــت املناســب.

هنــاك أمنوذجــان لتفســري النمــّو: األمنــوذج الجينــي الــذي يتوقــف عــىل الربنامــج الجيني   

عنــد الطفــل، ثــم األمنــوذج اإليكولوجــي الــذي يأخــذ باالعتبــار دور البيئــات املتعــّددة يف تســهيل 

ــاب. ــة الكت ــىل هــذه املســألة يف مقدم ــا ع ــبق أن تكلمّن ــد س ــا. وق ــّد منه ــّو أو الح ــة النم عملي

نقــوم يف هــذا الفصــل بتعريــف النمــو مســتعرضني مراحلــه بحســب بعــض النظريــات   

ــون  ــد ”Freud” وإيركس ــري”Bronfenbrenner“ وفروي ــن برونفينربين ــدة إىل كل م ــة العائ املهّم

.“Kohlberg” وكولبــريغ   “Erikson”
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ــس.  ــامء النف ــدى عل ــًدا ل ــس موح ــامر لي ــب األع ــة بحس ــام للطفول ــيم الع إن التقس  

فالبعــض منهــم يعتمــد التقســيم الرتبــوي واملعــريف والبعــض اآلخــر التقســيم النفــيس– االجتامعــي 

البيولوجــي. أو 

أوالً - تعريف النمّو

ــريات  ــي التغ ــا ه ــر ببالن ــي تخط ــرة األوىل الت ــإن الفك ــّو، ف ــىل النم ــم ع ــا نتكلّ عندم

ــادة  ــّو ال ينحــرص يف هــذه الزي ــري أن النم ــوزن والحــواس والحــركات... غ ــة وال ــة يف القام الحاصل

املحسوســة فحســب، بــل يتعــّدى ذلــك إىل التغــريات النوعيّــة مثــل منــّو الجهــاز العصبــي والغــدد 

ــري... ــامء واإلدراك والتفك الّص

 ،(Croissance) وتقابلهــا يف الفرنســيّة (Growth) :ــارة ــة، توجــد عب يف اللغــة اإلنكليزيّ  

وتعنــي عــادًة التغــريات الكميّــة (Quantitative) مثــل منــّو الــوزن والقامــة، بينــام كلمــة 

النوعيّــة  التغــريات  وتعنــي   (Développement) الفرنســيّة  يف  وتقابلهــا   (Development)

والســلوك. للجســم  الوظائفــي  بالتنظيــم  املرتبطــة   (Qualitative)

ويف اللغــة العربيّــة نقــرتح بــدل ”منــّو“ (Growth)  كلمــة ”منــاء“ (Development). إن 

ــة والذهنيّــة واالجتامعيّــة،  ــة واالنفعاليّ النــامء أوســع مــن النمــّو ألنــه يغطّــي املجــاالت البيولوجيّ

ــادة يف  ــدث زي ــد تح ــاة. فق ــدى الحي ــتمر م ــل يس ــب ب ــة فحس ــد املراهق ــّف عن ــو ال يتوق وه

الخــربات واملهــارات املعرفيّــة ويف منــّو الشــخصيّة وتطــّور الســلوك، أو قــد يظهــر االنحــدار يف بعــض 

ــريات  ــامء يف التغ ــرص الن ــل  ”W.Crain“1 أن يح ــذا، يفّض ــن. ل ــّدم يف الس ــبب التق ــف بس الوظائ

ــة التــي تــؤّدي إىل تنظيــم وظائفــي يف بُنيــة الســلوك والشــخصيّة والقــدرات واملهــارات.  النوعيّ

1 - Crain, P. W. (2005). Theories of Development.
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ــّو  ــم النم ــىل فه ــاعد ع ــي تس ــادىء الت ــض املب ــع بع ــاول ”P.Baltes“ 1 أن يض ــد ح وق

ــته: ودراس

 -.(Lifelong) إن النمّو يستمّر مدى الحياة

النمّو متعّدد األبعاد (Multidimentional) وال ميكن تفسريه مبعيار واحد.- 

ــدى -  النمــّو متعــّدد االتجاهــات (Multidirectional) وال يوجــد اتجــاه واحــد للنمــّو ل

ــة). جميــع األطفــال (الفــروق الفرديّ

يقــوم النمــّو عــىل مبــدأ الربــح والخســارة (Gains and Losses): فعــىل ســبيل املثــال، - 

ــة. هــذه إضافــة علميــة مهّمــة.  ــز املدرســة عــىل تزويــد التلميــذ باملهــارات املعرفيّ تركّ

مقابــل ذلــك، تفقــد اإلبداعيّــة قّوتهــا عنــد الطفــل كلــام تقــّدم يف مراحــل التعليــم عــىل 

حســاب املهــارة العلميّــة واملعرفيّــة

ــه -  ــذا، فالتوّج ــاد. ل ــّدد األبع ــه متع ــّو ألن ــّرس النم ــم النفــس وحــده أن يف ــن لعل ال ميك

العلمــي الواســع هــو الــذي يــيضء عــىل حقيقــة النمــّو: الطــب والعلــوم العصبيّــة وعلــم 

ــة... النفــس واالجتــامع والرتبيّ

إن املســألة األوىل التــي يطرحهــا النمــّو هــي يف كيفيــة الوجهــة التــي يســلكها. 

هنــا نتكلّــم عــىل النمــّو الســوّي ( وهــذه غايــة النمــّو) والنمــّو الالســوّي الــذي يدخلنــا يف 

بــاب االضطرابــات. إًذا، مــا يهّمنــا يف عمليــة النمــّو هــو حــدوث التغــريات الســويّة التــي 

للبيئــة مــن  الجينــي والــدور اإليجــايب والفّعــال  الربنامــج  النمــّو بفضــل  تفرضهــا طبيعــة 

ظهــور  يســتدعي  وهــذا  املخاطــرة.  عوامــل  مــن  والحــّد  الحاميــة  عوامــل  تعزيــز  حيــث 

عــىل  يقــوم  الــذي  التنظيــم  هــذا  والســلوك،  والشــخصيّة  الجســم  يف  الوظائفــي  التنظيــم 

مختلــف  بــني  االنســجام  يعنــي   (Integration) فالتكامــل  والتاميــز.     التكامــل  عمليتــي 

1 - Baltes, Paul. (1987). Theoretical Propositions of Life Span. Developmental Psychology, Vol. 

23, p. 611-626.
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الوظائــف، بينــام يرمــي التاميــز (Differentiation) إىل تطــّور مهــارة معيّنــة حتــى تصبــح متاميزة. 

فالطفــل يســتعمل مثــالً أصابعــه يك يتنــاول شــيئًا صغــريًا ثــم يديــه االثنتــني يك ميســك بــيشء أكــرب. 

ــدّرج  ــكل مت ــّو بش ــري النم ــل يس ــّو. ه ــة النم ــياق عملي ــة بس ــألة الثاني ــق املس وتتعلّ

ومســتمر (Continuous) أم بشــكل لولبــي ومتقطــع (Discontinuous)؟ هنــا تختلــف مواقــف 

العلــامء. فالبعــض يؤيـّـد املوقــف األول مثــل ”A. Gesell“ و ”J. Tanner“. والبعــض اآلخــر يفّضــل 

االتجــاه الثــاين مثــل ”S.Freud“  و ”E.Erikson   “ وســواهام. وبالرغــم مــن ذلــك، يُعتــرب وجــود 

 “R. Sternberg”1 املراحــل يف عمليــات النمــّو مهــامٍّ ورضوريـًـا للفهــم وتســهيل الدراســة. ويعتقــد

أن الجــدل حــول هــذه املســألة يبقــى عقيــاًم. فالنمــّو عمليــة مســتمرة ومتقطعــة يف آٍن مًعــا.

وإذا كان النمــّو البيولوجــي يســري بحســب قوانــني النمــّو العامــة وبالتــدّرج حتــى 

ــل إىل  ــّد الطف ــد يرت ــه. إذ ق ــط نفس ــري يف الخ ــايل ال يس ــّو االنفع ــإن النم ــة، ف ــل يف املراهق يكتم

الــوراء ويُصــاب بانتكاســة ( الحرمــان العاطفــي واإلســاءة الجنســيّة مثــالً). وهــذا مــا نطلــق عليــه 

 (Repression) ــت ــل للكب ــرّض الطف ــوص (Regression). ويف حــاالت أخــرى، يتع ــح النك مصطل

.(Neurosis) ــاب ــيّة والُعص ــد النفس ــكيل الُعق ــا إىل تش ــؤّدي الحًق ــذي ي ال

الربنامــج  حصيلــة  هــو  النمــّو   (1961-1880)  ”A. Gesell”ِ إىل  بالنســبة 

مــن  حالــة  عمليتــني:  عــىل  ويقــوم   ،(Maturation) البيولوجــي  والنضــج  الجينــي 

ثــم  مثــالً  املولــود  عنــد  والــرسور  باالنــرشاح  الشــعور   ) التــوازن  اختــالل  ثــم  التــوازن 

الحركيّــة،  (الحســيّة،  بــه  خاصــة  منــّو  مظاهــر  ُعمــر  ولــكل  والغضــب).  البــكاء  حالــة 

1 - Sternberg, R. (1985). Continuity versus Discontinuity in the Development course of 

Intelligence, Advances   in  Child  Develop and Behavior, Vol. 19,  P. 1-47.  
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االجتامعيّــة، املعرفيّــة...) لقــد درس ”Gesell“ منــّو الطفــل مــن الخامســة حتــى السادســة عــرشة. 

وبشــأن الربنامــج البيولوجــي، ال نســتطيع اليــوم أن نتجاهــل دور البيئــة يف تســهيل عمليــة النمــّو 

أو يف عرقلتهــا مــن النواحــي املختلفــة. فالتفاعــل قائــم ومســتمّر بــني البيولوجــي واالجتامعــي منــذ 

الوالدة.

ــة التــي تقــوم  أمــا ”S. Freud“ (1856-1939) فينظــر إىل النمــّو مــن الناحيــة الديناميّ

 (Ego) ــا ــز، األن ــالث: الهــو (ID) أي عــامل الغرائ ــني القــوى الث ــدأ الــرصاع أو االنســجام ب عــىل مب

ــا أن تنمــو  ــّو الســليم، يجــب عــىل األن ــق النم ــروادع. ولتحقي ــا األعــىل (Superego) أي ال ، واألن

بشــكل صحيــح وتســعى للتوفيــق بــني حاجاتهــا (الحــب والليبيــدو Libido) ومتطلّبــات املجتمــع 

متاشــيًا مــع مبــدأ الواقــع. 

إن منــّو الوعــي لــدى الفــرد هــو الضــوء الوحيــد الــذي يتألـّـق أمامنــا ويقودنــا يف ظلمــة 

حياتنــا النفســيّة، كــام يعتقــد فرويــد.1 وال يتبلــّور هــذا الوعــي إالّ مــن خــالل تجــاوز مراحــل النمــّو 

النفــيس- الجنــيس بســالم. وإذا أخفقــت األنــا يف عمليــة التوافــق، فإنهــا ســوف تتعــرّض للكبــت 

واألزمــات النفســيّة التــي تقــود إىل الُعصــاب واالضطــراب الســلويك.

حــاول ”E. Erikson“ (1902-1994) أن يتجــاوز مفهــوم النمــّو النفــيس- الجنــيس عنــد 

فرويــد إىل النمــّو النفــيس– االجتامعــي، وقــد حــّدد مثــاين مراحــل مــن الــوالدة وحتــى مــا بعــد 

التقاعــد. ويعطــي Erikson أهميــة كــربى للتفاعــل بــني املُعطــى الفطــري والتنشــئة االجتامعيّــة. 

ــّدم  ــل التق ــن أج ــة م ــكل مرحل ــة ب ــات الخاص ــرد األزم ــاوز الف ــي أن يتج ــليم يعن ــّو الس إن النم

ــة ســويّة ناميــة. وهــذا يفــرض االنتقــال مــن وضعيــة ضعيفــة إىل وضعيــة  إىل األمــام وبنــاء هويّ

إيجابيّــة ( مــن عــدم الثقــة والحــذر إىل الثقــة والطأمنينــة، مــن الشــك والعــار إىل االســتقالليّة...).

1 - Freud, S. (1975).  Abrégé de Psychanalyse. P. 20.
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أمــا النمــّو عنــد ”J.Piaget“ (1896-1980) فهــو سلســلة متّصلــة الحلقــات بحيــث تُعــّد 

كل مرحلــة امتــداًدا للمرحلــة الســابقة ومتهيــًدا للمرحلــة التاليــة. وهــذا يعنــي أن النمــّو متــدّرج 

ومتصاعــد. هنــاك بنيــة ذهنيــة يف كل مرحلــة، ولكــّن هــذه البنيــة تتطــّور يف املراحــل اآلتيــة، أي 

ــذا،  ــوازن واملنطــق. وهك ــن الت ــة م ــة الغمــوض إىل حال ــن حال ــل م ــذكاء) ينتق ــري (أو ال أن التفك

تتــواىل املراحــل بــدًءا باملرحلــة األضعــف   ( الــذكاء الحــيس- الحــريك وصــوالً إىل املرحلــة األقــوى يف 

املراهقــة (التفكــري املجــرّد أو الفــريض- االســتداليل). وهــذا يعنــي أن املراحــل متّصلــة مــع بعضهــا 

البعــض وكأنهــا تشــبه هرًمــا مقلوبـًـا يضــّم أربــع طبقــات ( بالنســبة ملراحــل النمــّو املعــريف األربع).

ثانيًا - املرونيّة وعوامل الحامية واملخاطرة:

عندمــا نــدرس مشــكالت النمــّو عنــد األطفــال، يجــب أن نحــّدد أوالً الظــروف الصعبــة 

والصدمــات التــي يعانــون منهــا، ثانيًــا العوامــل التــي تــؤّدي إىل إخفاقهــم يف التعامــل مــع الوضعية 

 (Resilience) املؤملــة أو إىل نجاحهــم يف الخــروج منهــا منترصيــن. لــذا نتكلّــم هنــا عــىل املرونيّــة

.(Risk Factors) وعوامــل املخاطــرة (Protective Factors) وعوامــل الحاميــة

الضغــوط  مــع  بنجــاح  التعامــل  عــىل  الفــرد)  (أو  الطفــل  قــدرة  هــي  املرونيّــة 

مــام  وأقــوى  ناميــاً  بــل  فحســب  منتــًرصا  ليــس  منهــا  والخــروج   (Adversity) واملحــن1 

كان عليــه. وبتعريــف إجــرايئ ، املرونيّــة هــي النتائــج اإليجابيّــة التــي يحصدهــا الطفــل 

بالرغــم مــن الظــروف املريــرة التــي ميــّر بهــا، وكأّن املحــن تولّــد الحًقــا مناعــة نفســية 

الواقــع.  تحّديــات  مــع  اإليجــايب  التكيّــف  عــىل  قــدرة  أكــرث  الطفــل  يصبــح  بحيــث 

1 ـ  مثل العنف املنزيل، اإلساءة  الجسدية والجنسية، نبذ واضطهاد وحرب، فقر وحرمان عاطفي، الشجار الدائم بني 

األبوين، الطالق ووضع الطفل يف مؤسسة رعائية الخ.     
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وتقــول:  ” B.Bernard“1  إّن األطفــال املرنــني (Resilients) يعملــون جيّــًدا، يلعبــون جيّــًدا، 

يحبّــون  جيّــًدا ويتوقعــون مــا هــو جيّــد“. وهكــذا يتمتّــع هــؤالء األطفــال بخمــس ســامت رئيســيّة:

الجدارة االجتامعيّة (التعاطف مع اآلخر، مهارة التواصل، املزاج الطيّب ...)- 

القدرة عىل حّل املسائل (إيجاد املخارج اإليجابيّة لألزمات القامئة).- 

الوعي واالستبصار وتجّنب األخطار.- 

االستقالليّة والثقة بالنفس وتحّمل املسؤوليّة.- 

وجود معنى وهدف يف الحياة مبا يف ذلك الطموح العلمي واإلميان باملستقبل.- 

كــام يبــدو، يتمحــور مفهــوم املرونيّــة عــىل قــوى الطفــل الشــخصيّة وليــس عــىل ضعفــه.    

ــامت  ــاعر وس ــاء املش ــو بن ــل ه ــن األه ــه نح ــوم ب ــل نق ــُع عم ــول ”M.Seligman“  2 ”أمت ويق

الشــخصيّة االيجابيّــة عنــد أطفالنــا أكــرث مــن االكتفــاء بتســكني مشــاعرهم الســلبيّة وإزالــة ســامتهم 

ــد  ــا أن نفهــم ونســّهل مســار النمــّو الصحــي أو الســليم عن ــب مّن الســيّئة“. وهــذا العمــل يتطلّ

 “A. ــد ــام تعتق ــة، ك ــامل الوقاي ا ألع ــدٍّ ــة ج ــّو مهّم ــر النم ــة ملظاه ــة النقديّ ــل. ” إن الدراس الطف

ــري.3 ــة بشــكل كب ــزال ُمهمل ــا ت ”Masten، ولكــن هــذه الدراســة م

1 ـ رّواد املرونيّة: 

من الرّواد األوائل لدراسة املرونيّة وعالقتها بعوامل الحامية نذكر:  

1 - Bernard, B. (1993). Fostering Resilience in Kids. Character Education, Vol 51, P. 44-48

2  -Seligman, M. (2002). Authentic Happiness. chap.12.                                                                                                           

3- Masten, A. (2011). Resilience in children Threatened by Extreme Adversity. In Development 

and  Psychopathology, 23, P. 493, 506.
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نورمــان جريمــزي Norman Garmezy (1918-2009) الــذي درس 2000 طفــل يف الواليــات - 

ــوا معرّضــني لألخطــار النفســيّة بســبب عوامــل املخاطــرة القامئــة يف عائالتهــم  املتحــدة كان

ــام 1961 يف  ــذ ع ــه من ــم أبحاث ــذا العالِ ــدأ ه ــام). ب ــل الُفص ــيس مث ــرض نف ــة مب (األم مصاب

جامعــة منيســوتا وعمــل عــىل مفهــوم الجــدارة (competence) مــن أجــل تحصــني األطفــال 

ــا يف هــذا االتجــاه  ــد وضــع برنامًج ــات النفســيّة والســلوكيّة. وق ضــد الســقوط يف االضطراب

ُعــرف باســم ”مــرشوع الجــدارة“.

ــيس.  ــراب النف ــة االضط ــدي لدراس ــوم توحي ــه مفه ــىل أن ــّو ع ــر ”Garmezy“ اىل النم ينظ

ــل  ــرد والعوام ــة بالف ــات الخاص ــني املعطي ــل ب ــىل التفاع ــة ع ــوم املرونيّ ــه، تق ــبة إلي وبالنس

البيئيّــة. لــذا تبــدو الحاجــة ماّســة لدراســة مقاومــة الضغــوط واملحــن عنــد الطفــل. ولبلــوغ 

هــذه الغايــة، يســتدعي البحــث عــن املرونيّــة وجــود اســتعدادات فطريــة جيّــدة عنــد الطفل 

ــم مثــالً). ــة مالمئــة ودعــم اجتامعــي مــن خــارج العائلــة (املعلّ وبيئــة عائليّ

ــّم -  ــر Micheal Rutter، باحــث واســتاذ يف معهــد الطــب النفــيس يف لنــدن. اهت مايــكل روت

بدراســة األطفــال الذيــن يتعرّضــون لعوامــل املخاطــرة والظــروف الصعبــة. واملرونيّــة بحســب 

ــال إزاء الخــربات  ــد األطف ــتعمل لوصــف املقاومــة النفســيّة عن ــح يُس ”Rutter“ هــو مصطل

ــال  ــتجابات األطف ــني اس ــرية ب ــروق كب ــود ف ــىل وج ــل ع ــاك دلي ــة.1  وهن ــات املؤمل والوضعي

ــات  ــني املعطي ــل ب ــه، إىل التفاع ــب رأي ــروق بحس ــذه الف ــود ه ــوط. وتع ــن والضغ إزاء املح

الجينيّــة والعوامــل البيئيّــة (GxE). إن التعــرّض املتقطـّـع للضغــوط ولفــرتة محــدودة يســاعد 

ــم ــام التعــرّض املزمــن والدائ ــة، بين ــات التالي ــة النفســيّة للصدم ــز املقاوم ــرد عــىل تعزي الف

1 - Rutter, M. (1999). Resilience Concepts and Findings: Implication For Family Therapy. J. of 

Family  Therapy, 21, P. 119-144.
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 للمحن يقود أكرث إىل االضطرابات النفسيّة والسلوكيّة.

إميــي ويرنــر Emmy Werner، باحثــة يف جامعــة كاليفورنيــا، اشــتهرت بدراســتها امليدانيّــة التي - 

ــق مــن الباحثــني. وقــد اســتغرقت ســنوات طويلــة حيــث  بــدأت بهــا يف عــام 1955 مــع فري

تابعــت األطفــال منــذ الــوالدة وحتــى ســن الرشــد (698 طفــالً مــن العائــالت الفقــرية يف هــواي) 

وقــد نـُـرشت الدراســة عــام 1992. 1 

وجــدت Werner ومعاونوهــا عــدًدا مــن الخصائــص لــدى األطفال املرنــني أو املقاومــني الذين 

ــا ومل يكونــوا مزعجــني يف  تغلّبــوا عــىل ظروفهــم الصعبــة. منــذ صغرهــم كان مزاجهــم هادئً

ــة، كانــوا يفّكــرون بطريقــة جيّــدة  طريقــة طعامهــم وعــادات نومهــم. ويف املدرســة االبتدائيّ

ــال  ــؤالء األطف ــات. وه ــات وهواي ــم اهتامم ــواهم، وكان لديه ــن س ــرث م ــًدا أك ــرأون جيّ ويق

مل يتعرّضــوا يف الســنة األوىل لقلــق االنفصــال عــن األم، كــام أنهــم كانــوا عــىل عالقــة طيّبــة 

وحميمــة مــع أحــد األبويــن عــىل األقــل أو مــع مــن يحــّل مكانهــام( العّمــة، الجــّدة). عــالوًة 

عــىل ذلــك، كان األطفــال يجــدون يف بيئتهــم الخارجيّــة الدعــم مــن املعلمــني والرفــاق 

والجــريان، كــام أن األنشــطة الالصفيــة كانــت مهّمــة ومفيــدة لهــم مــن حيــث تقديــم الدعــم 

ــؤون  ــا بش ــم روحيً ــي تهتّ ــات الت ــض الجمعي ــع بع ــاون م ــة والتع ــان (دور الكنيس واالحتض

األطفــال والشــبّان YMCA) حتــى اكتســبوا اإلميــان وأصبحــت حياتهــم ذات معنــى. وهكــذا 

منــا لديهــم تقديــر الــذات وارتفعــت ثقتهــم بأنفســهم وأصبحــوا قادريــن يف مرحلــة املراهقــة، 

عــىل بنــاء هويـّـة إيجابيّــة ناميــة. ووجــدت”Werner“ أيًضــا أن دور املعلــم كان مهــامٍّ للغايــة 

يف مســاعدة التالميــذ للتغلـّـب عــىل ضعفهــم ومشــاكلهم، إذ كان يشــّجعهم ويبــّث فيهــم روح 

القــّوة واملبــادرة ويتوقـّـع منهــم التقــّدم والنجــاح. باختصــار، ميكــن تصنيــف عوامــل الحاميــة 

التــي تدعــم املرونيّــة يف ثــالث فئــات:

1 -  Werner, E., Smith, R. (1992). Overcoming the Odds: High Risk Children from Birth to 

Adulthood.
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أـ      املــوارد الشــخصيّة عنــد الطفــل( الــذكاء، املــزاج املــرن، التعاطــف، االجتهــاد والدافعيــة، حــّل 

املسائل...).

ب ـ  العائلة الداعمة ( العالقة الطيّبة مع األهل أو مع أحد الوالدين أو أحد األقارب).

ج ـ   البيئة الداعمة ( املدرسة واملعلم، األنشطة الالصفية واألنشطة الروحيّة واالجتامعية...)

    وبالنسبة لعوامل املخاطرة نكتفي بذكر أهمها:

اكتئاب األم أو اضطراب نفيس آخر ينعكس سلبًا عىل األطفال.- 

اإلساءة الجسديّة والجنسيّة للطفل والعنف املنزيل والفقر.- 

الرسوب الدرايس وعدم اهتامم املعلم بتالميذه.- 

غياب التعلّق اآلمن يف العائلة.- 

تديّن تقدير الذات عند الطفل وسلوك العصيان والتمرّد.- 

مستوى التعلّم املتديّن يف املدرسة.- 

الحّي املوبوء بالفساد والعنف.- 

العالقة السيّئة مع الرفاق والشعور بالنبذ.- 

اســتمرار الشــجار العنيــف بــني الوالديــن يكــون أشــد خطــرًا عــىل الطفــل مــن انفصالهــام - 

عــن بعضهــام البعــض.1 

اســتمرار الضغــوط والوضعيــات املؤملــة مــع غيــاب الدعــم العائــيل أو االجتامعــي ( يحتــاج - 

ــة). الطفــل إىل شــخص واحــد مخلــص يأخــذ بيــده حتــى يبلــغ املرونيّ

ــن  ــل م ــري أي عام ــّوة تأث ــّدد ق ــارىء أن يح ــعة، ال يســتطيع الق ــة الواس ــذه القامئ ــام ه أم

ــل. ــذه العوام ــي له ــف علم ــوا بتصني ــني أن يقوم ــض الباحث ــاول بع ــذا، ح ــورة. ل ــل املذك العوام

1 -Rutter, M. (2008). Protective Factors and the Development of Resilience. J. Abn. Child 
Psychology, 36, P. 887-901.
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يف دراســة تركيــة جــرت عــام (2009) 1 تناولــت عوامــل الحاميــة والنجــاح الــدرايس، وقــد 

تبــنّي أن هنــاك ثالثــة عوامــل أقــوى مــن ســواها مــن حيــث تأثريهــا يف مرونيّــة التالميــذ ونجاحهــم 

ــي كاآليت:  اآلكادميي وه

الرعايــة املدرســيّة واالهتــامم بالتلميــذ وجــودة التعليــم، وكذلــك توقّعــات املعلمــني العاليــة - 

حــول تالميذهــم  (عامــل قــوّي ومهــّم).

العالقات الطيّبة مع الرفاق والتعاون فيام بينهم.- 

توقّعات األهل العالية حول أبنهم. وقد كان هذا العامل قويًا وفعاالً يف تأثريه.- 

ومــن العوامــل الشــخصيّة املهّمــة عنــد الطفــل: الكفايــة اآلكادمييــة واالجتهــاد (أنــا قــادر)، 

ــد مــع اآلخريــن. ــم التعاطــف والتواصــل الجيّ الطمــوح العلمــي واإلميــان باملســتقبل، ث

ــة (Meta-analysis ) شــملت ثالثــة آالف مقــال علمــي مــا بــني 2001 -  ويف دراســة تحليليّ

2010 حــول املرونيّــة,2 تبــنّي أّن هنــاك ســتة عوامــل أساســيّة للحاميــة: الرضــا عــن الحيــاة، التفــاؤل، 

املشــاعر اإليجابيّــة، فّعاليــة الــذات، تقديــر الــذات والدعــم االجتامعــي.

مقابــل هــذه العوامــل اإليجابيّــة، وجــد الباحثــون خمســة عوامــل مخاطــرة هــي: االكتئــاب، 

القلــق، املشــاعر الســلبيّة، الضغــوط املُدركــة واضطــراب مــا بعــد الصدمــة.3

املَــرِن  املــزاج  ويضــّم  األبعــاد  متعــّدد  مفهــوم  املرونيّــة  أن  واضًحــا  يبــدو   

فطريــة ســمة  ليســت  فاملرونيّــة  اإليكولوجيّــة.  والعوامــل  الشــخصيّة  واالســتعدادات 

1 - Gizin, Ali , et al. (2009). Protective Factors Contributing to the Academic Resilience of 

Students living in Poverty, Professional School Counseling, Vol. 13.

2 - Lee, H., et al. (2013). Resilience: A Meta-analysis. Am. Counseling Association. 

 3-  يعقوب، غسان. (1999). سيكولوجيا الحروب والكوارث. بريوت: دار الفارايب.
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 ثابتــة لــدى الفــرد فحســب، بــل هــي عمليــة منائيّــة تــزداد قــوة وســط العواصــف واملحــن. ومــن 

خــالل الدراســة التحليليّــة املذكــورة أعــاله، جــاءت ثالثــة عوامــل إيجابيّــة بالتــدرج: فّعاليّــة الــذات، 

املشــاعر اإليجابيّــة وتقديــر الــذات. وبالنســبة لعوامــل املخاطــرة جــاء التصنيــف كاآليت: االكتئــاب، 

القلــق، املشــاعر الســلبيّة، بينــام مل يكــن للعمــر أو للجنــدر تأثــري يذكــر. مــن هنــا تتجــّىل رضورة 

العمــل عــىل تنميــة عوامــل الحاميــة الثالثــة املذكــورة مــن خــالل دور األهــل واملدرســة وكذلــك 

الربامــج اإلرشــاديّة املختّصــة التــي يجــب أن تركّــز عــىل املــوارد الداخليّــة عنــد التلميــد مــع العمــل 

ــة،  ــا عــىل توفــري الدعــم االجتامعــي مــن خــارج األرسة ( املدرســة، املعلــم، األنشــطة الالصفيّ أيًض

األنشــطة الرياضيّــة والفنيّــة والروحيّــة، الخدمــة االجتامعيّــة...)

(Resilience Models) 2 ـ مناذج املرونيّة

حّدد ”N. Garmezy“ ومعاونوه1 ثالثة مناذج للمرونيّة.

أمنــوذج التعويــض: الــذي يرمــي إىل تعطيــل مفعــول عامــل املخاطــرة وعــدم االتجــاه نحــو - 

ــذات  ــة ال ــوارده الشــخصيّة ( فّعالي ــل إىل م ــا يلجــأ الطف االضطــراب النفــيس والســلويك. هن

ــن  ــاق الســوء وع ــن رف ــاد ع ــة الخطــرة ( االبتع ــىل الوضعيّ ــه للســيطرة ع ــالً) أو إىل أهل مث

مصــادر الخطــر).

ــل -  ــٍد للطف ــة تح ــرة مبثاب ــل مخاط ــود عام ــرب وج ــة، يعت ــذه الوضعي ــّدي: يف ه ــوذج التح أمن

يدفعــه إىل املواجهــة اعتــامًدا عــىل كفاياتــه بــرشط أن ال يفــوق العامــل الضاغــط قدرتــه. فــإذا 

كان التحــّدي ذا قــّوة متوســطة أو مــا دون ذلــك، فــإن حظــوظ النجــاح تكــون أكــرث احتــامالً. 

فاإلنتصــار عــىل هــذه التحّديــات يعطــي الفــرد (أو الطفــل) مهــارة إضافيــة ملواجهــة ضغــوط 

أخــرى قــد تكــون أكــرب حجــاًم.

 -
1 -Garmezy, N. et al. (1984). The Study of Stress and Competence in Children, In Child 

Development , Vol. 55, P. 97-111.
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ــذي -  ــل ال ــل املخاطــرة. فالطف ــع عوام ــة م ــل الحامي ــل عوام ــث تتفاع ــة: حي أمنــوذج الحامي

ــه أو إىل  ــه إىل أهل ــخاص) يتوّج ــد األش ــن أح ــتقواء م ــة ( دروس، اس ــة صعب ــه وضعي يواج

ــأزق. ــن امل ــالزم للخــروج م ــم ال ــم ليجــد الدع املعل

ال ميكــن للطفــل أن يكتســب املرونيّــة إال وســط العواصــف واملحــن التــي ال تخلــو منهــا الحيــاة 

وخصوًصــا لــدى العائــالت ذات الظــروف الصعبــة. لــذا يجــدر بنا أن نــدرّب أطفالنــا يف البيت واملدرســة 

ــن  ــم م ــب الدع ــدوء وحــّل املســائل وطل ــامل والصــرب واله ــّوة االحت ــة عــىل ق ويف األنشــطة الالصفيّ

األشــخاص املوثــوق بهــم عنــد الحاجــة.

3 ـ املخارج السعيدة عند األطفال – األبطال:

ــه يف  ــيئًا يحبّون ــدون ش ــا ال يج ــال عندم ــىء األطف ــول Boris Cyrulnik”1“ ”ينطف يق

الحيــاة. وعندمــا يحــدث صدفــًة أن يلتقــوا بشــخص يعنــي لهــم شــيئًا- نعــم واحــد يكفــي- فــإن 

ــم“.2 ــاة تعــود إليه الحي

ويف هــذا الســياق، نــرسد هنــا قصــة الطفــل ”Pero” يف العــارشة من عمــره، كان يعيش يف 

كــوخ مــن الخشــب، وقــد أصيــب بحالة شــديدة مــن اإلحبــاط والفقر بعد وفــاة أبويــه. وليك يوقف 

نــزف األمل النفــيس، اعتمــد آليــة الالمبــاالة. ويف أحــد األيــام، تعرّفــت إليــه إحــدى املعلــامت حيــث 

اهتمــت بــه وحــّن عليــه قلبهــا، فأرســلته إىل أرسة لتأويــه وتحتضنــه. بــدأ هــذا الطفــل بالذهــاب 

إىل املدرســة، وأكــّب عــىل الــدرس ولكّنــه كان يصمــت دامئًــا عندمــا يتكلّــم رفاقــه عــىل عائالتهــم 

ــة االنشــطار داخــل الــذات، فاختــار الصمــت مــن جهــة  وحياتهــم. حــاول ”Pero“ أن يعتمــد آليّ

ليخفــي ضعفــه أمــام اآلخريــن، ومــن جهــة أخــرى، صّمــم عــىل الخــروج مــن املأســاة عــن طريــق

1- طبيب وعامل نفس فرنيس مولود يف بوردو عام 1937 ويُعترب من رّواد املرونيّة يف فرنسا. نرش عدة كتب مهّمة، 

وقد كانت حياته املأسوية بسبب االضطهاد النازي باباً للعبور إىل توكيد الذات واالبداع العلمي والوثب فوق املأساة.        

 2 - Cyrulnik, B. (2001). les Vilains petits canards. P. 14-15  .                                                                                                             
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 الخيــال املبــدع الــذي جعلــه يفّكــر يف نفســه وكأنـّـه بطــل يخــرج مــن رشنقــة األمل إىل الحيــاة. كان 

ــة األوىل يف  ــّل املرتب ــى احت ــًدا حت ــدرس جيّ ــاس وكان يشــارك يف كــرة القــدم وي ــا للن ــدو بشوًش يب

صفــه. دعــاه أحــد رفاقــه امليســورين إىل منزلــه حيــث رأى الرفــاه ميــأل املنــزل، ووجــد أن لرفيقــه 

ــة وال بالحســد بــل بالفخــر  ــا الــخ... ومــع ذلــك مل يشــعر”Pero” بالدونيّ غرفــة خاصــة بــه ومكتبً

ــار  ــّوة وإنتص ــطورة ق ــرص وإىل أس ــوخ إىل ق ــّول الك ــد تح ــه. لق ــن رفيق ــم م ــه أعظ ــه وبأن بنفس

بالرغــم مــن الحرمــان الــذي عانــاه فيــه. مل يكــن الصمــت عنــده عالمــة ضعــف فحســب بــل قــّوًة، 

ألنــه كان بــه يســرت حقيقــة نفســه حتــى تحــّول لغــزًا مدهًشــا، مــام دفــع رفاقــه إىل نعتــه ”بالولــد 

الغامــض“. كان الطفــل املذكــور يبــدي إعجابــه بالرجــال الذيــن يعملــون بصمــت وال يرثثــرون أو 

يطلبــون املــدح ألنفســهم.

إن الفراشــة التــي ترفــرف يف الهــواء مل يعــد لهــا عالقــة بالــدودة التــي كانــت تزحــف 

ــال.  ــد األطف ــة عن ــّو واكتســاب املرونيّ ــة النم ــة يف عملي ــرة التحــّول رضوري ــذا، فك عــىل األرض. ل

ــدع  ــال الُمب ــة. فالخي ــة جميل ــة إىل حكاي ــدع يتحــّول أمل الصدم ــال املُب ــق الخي وهكــذا، عــن طري

بحســب ”Cyrulnik“ هــو الينبــوع الداخــيل الثمــني ملقاومــة الضغــوط واآلالم. وأســطورة اإلبــداع 

يجدهــا الطفــل يف أحــالم اليقظــة ويف أدب األطفــال والغنــاء واملوســيقى واملــرسح والحركــة 

ــر  ــا تظه ــة. وهن ــة االجتامعيّ ــج الخدم ــكيليّة وبرام ــون التش ــب والفن ــة واللع ــفيّة والرياض الكش

فّعاليــة املدرســة ومــا لديهــا مــن أنشــطة الصفيّــة تنّمــي لــدى الطفــل الدمــاغ األميــن وقــوة الخيــال 

ــاة. ــذات والحي املبــدع والشــعور بالفــرح والرضــا عــن ال

الدفــاع  آليّــات  مجمــل  إىل  يعــود  فهــو  يقهــر،  ال  شــيئًا  ليــس  املرونيّــة  مفهــوم  ”إن      

الشــخص   “Cyrulnik” يشــبّه  وهنــا  األمــل.1  معهــا  تحمــل  التــي  واملتطــّورة  الواعيــة 

هــذا  فــإن  فيــه،  الرمــل  حبــة  تدخــل  عندمــا  بحــري)،  (حيــوان  املحــار  بلؤلــؤ  املَــرِن 

1 - Cyrulnik, B. (2002). Un merveilleux malheur. p. 187.
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ــأن يفــرز مــادة بيضــاء تتحــّول إىل لؤلــؤة  الحيــوان الصغــري ينقــّض عليهــا ويدافــع عــن نفســه ب

برّاقــة ومثينــة. وهكــذا ال يســتطيع الشــخص املـَـرِن أن يهــرب مــن مبــدأ النقيضــني مثــل الظلمــة 

املنــرية واألمل املبــدع. فنحــن نســتطيع أن نحمــل اآلالم والصدمــات إذا حّولناهــا إىل حكايــة بطولــة 

فيهــا اإلبــداع واالنتصــار، أي إعــادة حياكــة نســيج اآلالم والصدمــات الــذي يصبــح جديــًدا وأكــرث 

جــامالً. ليــس الفقــر عــاًرا، بــل العــار أن نرتاجــع ونرمي ســالح األمــل والخيــال املبــدع وإرادة الحياة. 

فــاألمل هــو املّمــر الحتمــي للعبــور إىل املرونيّــة وإنســانيّة اإلنســان بعكــس العنــف الهمجــّي الــذي 

يدّمــر العقــل والحضــارة ويخنــق اإلبــداع.

ثالثًا- بعض مناذج النمّو ونظرياته:

نعــرض هنــا بعــض نظريــات النمــّو التــي تلقــي الضــوء عــىل مختلــف مظاهــر النمــّو مــن 

أجــل تعميــم الفائــدة عــىل األهــل واملربـّـني. إذ بــدون هــذه املعرفــة، ال نســتطيع أن نفهــم األطفال 

ــة  ــروف الصعب ــع الظ ــاح م ــل بنج ــن التعام ــوا م ــى يتمكن ــة حت ــل الحامي ــم عوام ــّزز لديه ونع

ــات النمــّو الســوّي. ويحققــوا متطلّب

:(Bioecological Model) 1 - األمنوذج البيوإيكولوجي

خـــالل  مـــن  النمـــّو  مفهـــوم   “U. Bronfenbrenner” طـــرح   1998 العـــام  يف 

والتغيـــري  االســـتمراريّة  مـــن  ظاهـــرة  النمـــّو  يعتـــرب  الـــذي  البيوإيكولوجـــي1  أمنوذجـــه 

األفـــراد  يف  ذلـــك  أكان  البرشيّـــة  للكائنـــات  والنفســـيّة  البيولوجيّـــة  الخصائـــص  تشـــمل 

أو الجامعـــات. ومتتـــّد هـــذه الظاهـــرة عـــرب مراحـــل الفـــرد واألجيـــال املتالحقـــة وعـــرب 

1 - Bronfenbrenner, U., Morris, P. (2006). Bioecological Model of Human Development. in 

Handbook of Psychology.( By W. Damon and R. Lerner), Vol. 1, P. 793-893.
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املســـرية الزمنيّـــة مبـــا فيهـــا املـــايض واملســـتقبل. فاإلنســـان هـــو املخلـــوق الوحيـــد الـــذي مـــن 

خـــالل عقلـــه يســـتطيع أن يُحـــدث تغيـــريًا يف العـــامل الـــذي يعيـــش فيـــه.

ــرة وعــرب املراحــل املتتاليــة بسلســلة مــن التفاعــالت  ميــّر الطفــل، منــذ مراحــل النمــّو املبّك

املتبادلــة بينــه وبــني األشــخاص اآلخريــن (األم هــي األهــم) وكذلــك بخــربات مختلفــة مــع عــامل 

األشــياء والرمــوز القامئــة يف بيئتــه املبــارشة واملجــاورة (البيــت، املدرســة، األقــران...). ولــيك تكــون 

ــا  ــّم خالله ــث تت ــة حي ــن املراحــل الزمنيّ ــة م ــدة ثابت ــىل قاع ــوم ع ــة، يجــب أن تق ــة فّعال العالق

عمليــات النمــّو املبــارش واملجــاور التــي تتطــّور مــن حيــث الشــكل واملضمــون والقــّوة والوجهــة 

وذلــك بحســب خصائــص الشــخص ومراحــل النمــّو.

    ومــن العنــارص املهّمــة يف تعريــف األمنــوذج البيوإيكولوجــي نذكــر التجربــة أو الخــربة  

(Experience) التــي تعنــي أن خصائــص البيئــة ال تقتــرص فقــط عــىل الظــروف املوضوعيّــة التــي 

ــدرك بهــا هــذه البيئــة وكيــف يفهمهــا ويعيشــها.  يوجــد فيهــا الفــرد، بــل عــىل الطريقــة التــي يُ

ــة تلعــب دورهــا يف مســارات النمــّو وهــي ال تعمــل بالــرضورة يف  ــة والذاتيّ ــارص املوضوعيّ فالعن

االتجــاه نفســه.

 ،(process) يضــّم األمنــوذج املذكــور أربعــة عنارص رئيســية، أولهــا وأهّمها الســياق أو العمليــة

ثــم الشــخص (Person) واإلطــار (Context) والزمــن (Time). وميكــن تلخيــص األمنــوذج بهــذه 

.(PPCT) األحــرف

الســياق أو عمليــات النمــو املجــاورة (Proximal Procesess) التــي تعنــي التفاعــل املبــارش - 

واملتبــادل بــني الطفــل ( أو الفــرد) وبيئتــه ملــدة طويلة من الزمــن. وال ينحرص هــذا التفاعل يف 

األم وأفــراد األرسة فحســب، بــل يتعــّدى ذلــك إىل األطفــال اآلخرين الذين يلعــب الطفل معهم 

كمجموعــة أو مبفــرده، فضــالً عــام يتعلمــه يف ريــاض األطفال واملدرســة االبتدائيّة مــن مهارات 

مختلفة كالحساب والقراءة. ويبدو أن خصائص البيئة الفيزيقيّة أو املاديّة ال تخلو من تأثري يف
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 منــّو الطفــل املعــريف. فاأللعــاب واألدوات املختلفــة التــي يف حــوزة الطفــل تدفعــه إىل 

التجريــب واالكتشــاف والتعلـّـم وتنميــة حواســه ومهاراتــه املعرفيّــة. وتدخــل يف هــذا املجــال 

ــة. ــاب االلكرتونيّ األلع

إن العمليــات املبــارشة واملجــاورة هــي عمليــات منّســقة مــن التفاعــل بــني الطفــل والبيئــة 

ــة  ــات املهّم ــات تشــّكل اآلليّ ــد (Bronfenbrenner). أن هــذه العملي ــذا يعتق ــة. ل الحاضن

واألوليّــة يف النمــّو بــل هــي مفتــاح النمــّو. ومــن التفاعــالت املتبادلــة واألنشــطة املختلفــة، 

تتولّــد لــدى الطفــل رؤيــة معيّنــة عــن العــامل وعــن دوره ومكانتــه فيــه.

تختلــف عمليــات النمــّو املجــاورة مــن حيــث الشــكل والقــوة واملضمــون واالتجــاه 

ــر يف  ــات تؤثّ ــذه العملي ــارة إىل أن ه ــدر اإلش ــا. وتج ــة مًع ــرد والبيئ ــص الف ــب خصائ بحس

بلــورة القــدرات الجينيــة وإمتــام الوظيفــة النفســيّة التــي تعنــي اإلنجــاز األفضــل لعمليــة 

النمــّو مــن حيــث املــدارك واالســتجابات، التوّجــه وضبــط الســلوك، التعامــل مــع الضغــوط، 

اكتســاب املعرفــة واملهــارة، بنــاء العالقــات والبيئــة الخاصــة بالفــرد. ومهــام يكــن مــن أمــر، 

ــخصيّة  ــامت الش ــاء س ــده إىل بن ــؤّدي وح ــري أن ي ــي أو الفط ــى الجين ــن للُمعط ــال ميك ف

ــة. ــوروث والبيئ ــني امل ــم ب ــل الدائ ــة التفاع ــرد هــو حصيل ــة ، ألن الف النهائيّ

بالنســبة لخصائــص الشــخص، يحــّدد ”Bronfenbrenner“ ثالثــة أمنــاط تؤثّــر يف عمليــات 

النمــّو: املطلــب أو االســتجابة واملــورد والقــّوة.

ولــون -  الخارجــي  والشــكل  والجنــدر  العمــر  تأثــري   (Demand) املطلــب  يضــّم 

بعــض  وتفــرض  اآلخريــن  مــع  العالقــات  بــدء  يف  تؤثّــر  املنبّهــات  وهــذه  البــرشة. 

قــدرة  يعنــي  هــذا  نفــور).  أو  (انجــذاب  املجــال  هــذا  يف  تتشــّكل  التــي  التوقّعــات 

الطفــل عــىل إثــارة إهتــامم أو عــدم إهتــامم اآلخريــن بــه، مــام يعــّزز لديــه عمليــة 

النمــّو االنفعــايل واالجتامعــي أو يعرقلهــا. فالطفــل العنيــد والغضــوب الــذي يــرصخ 
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ــذي  ــادىء ال ــل اله ــس الطف ــن بعك ــدى اآلخري ــة ل ــور والكراهي ــري النف ــتمرار يث ــيك باس ويب

يضحــك ويبتســم. كذلــك األمــر بالنســبة للطفــل القبيــح الــذي يثــري النبــذ بعكــس الطفــل 

ــه. ــن إلي ــذي يجــذب اآلخري ــل ال الجمي

يتعلــق املــورد (Resource) بخصائــص الشــخص ويضــّم القــدرات البيولوجيّــة والنفســيّة التــي - 

تؤثـّـر بقــوة يف عمليــات النمــّو. وهــذه القــدرات قــد يشــوبها الخلــل أو قــد تتّصــف بالقــوة. 

يف الحالــة األوىل، تدخــل العوامــل التــي تحــّد مــن وظيفــة الجســم التكامليّــة أو تشــّوه مســار 

النمــّو مثــل الخلــل الجينــي، الــوزن الناقــص عنــد املولــود، اإلعاقــات، اإلصابــة الدماغيّــة...ويف 

ــة مثــل الــذكاء واملعرفــة واملهــارة والخــربة التــي تعــّزز  الحالــة الثانيــة، نجــد عوامــل الحاميّ

عمليــات النمــّو.

ــف  ــتطيع أن يتكيّ ــوالدة، يس ــد ال ــي عن ــوزن طبيع ــا وب ــديًا وعقليً ــليم جس ــل الس إن الطف

بنجــاح مــع البيئــة املصّغــرة بالرغــم مــن الظــروف التــي قــد تعــرتض مســرية حياتــه بــرشط 

ــذ الســنوات األوىل. ــق اآلمــن) من ــدة (التعلّ ــه مــع أمــه جيّ أن تكــون عالقت

ــدة -  ــق مبــا ميتلكــه الفــرد مــن اســتعدادات فطريــة ناشــطة ومولّ بالنســبة للقــوة، فهــي تتعلّ

ــول  ــل الفض ــة مث ــتعدادات النامي ــوّهة (Disruptive). فاالس ــلبيّة ومش (Generative) أو س

ــة النمــّو  ــن، تدعــم عملي ــد مــع اآلخري ــاه والنشــاط الهــادف والتفاعــل الجيّ املعــريف واالنتب

ــاه وكــرثة الحركــة...) ــة، نقــص االنتب ــة، االندفاعيّ بعكــس االســتعدادات الســلبيّة (العدوانيّ

قــد تتشــابه القــوة عنــد طفلــني، لكــّن مســارات النمــّو تختلــف لديهــام باختــالف مســتوى 

الدافعيــة واملثابــرة يف العمــل لبلــوغ النجــاح. وهنــا يــربز أيضــاً دور كل مــن األهــل واملعلـّـم 

لفّعال. ا

والكـــربى -  والخارجيّـــة  والوســـيطيّة  املصّغـــرة  البيئـــات  محـــور  اإلطـــار  يشـــّكل 

ــل  ــني الطفـ ــه بـ ــا لوجـ ــارش وجًهـ ــل املبـ ــدث التفاعـ ــرة، يحـ ــة املصّغـ ــة. يف البيئـ والزمنيّـ

واآلخريـــن( األم، أفـــراد العائلـــة ثـــم األقـــران). وعندمـــا تجـــري عمليـــة التفاعـــل يف
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ـــر  ـــّو وتظه ـــة النم ـــض عملي ـــد تنخف ـــف، عندئ ـــجار والعن ـــا الش ـــرث فيه ـــة يك ـــة مضطرب  بيئ

االضطرابـــات االنفعاليّـــة والســـلوكيّة عنـــد الطفـــل.

ــروا للطفــل بالدرجــة     ولــيك يســري النمــّو يف االتجــاه الصحيــح، يتوجــب عــىل األهــل أن يوفّ

ــد  ــن املفي ــي. وم ــريف واالجتامع ــّو املع ــات النم ــهم يف عملي ــي تس ــة الت ــطة املختلف األوىل، األنش

والــرضوي أن يقــيض األهــل عطلــة نهايــة األســبوع مــع طفلهــم ويلعبــوا معــه ويدّربــوه عــىل بعض 

األنشــطة واملهــارات ويشــجعوه عــىل التعلـّـم والنشــاط. فالنمــّو ال ينحــرص يف عمليــة التفاعــل مــع 

ــا التفاعــل مــع الرمــوز واألشــياء املختلفــة القامئــة يف البيئــة  األشــخاص فحســب بــل يتنــاول أيًض

ــة. التــي تنّمــي لديــه الحــواس واملهــارات املعرفيّ

ــق بالعمــر والجنــدر ومراحــل  ــة مهّمــة يف األمنــوذج البيوإيكولوجــي وهــو يتعلّ ـ الزمــن خاصيّ

النمــّو التــي تحــدث بشــكل متــدّرج ومتشــابك. إذ تتّســع عالقــات الطفــل مــع بيئتــه وتتنــّوع كلــام 

ــُربَ. غــري أن عمليــات النمــّو تتوقّــف عــىل ظــروف البيئــة التــي يعيــش فيهــا الطفــل: االســتقرار  كَ

ــيّة  ــداث السياس ــة واألح ــكن واملعيش ــروف الس ــال ظ ــذا املج ــل يف ه ــتقرار. وتدخ ــدم االس وع

واالجتامعيّــة الطارئــة. فــاألرسة غــري املســتقرة ( تبديــل الســكن واملدرســة ملــرّات عديــدة، البطالــة، 

العنــف املنــزيل، عمــل األم لســاعات طويلــة خــارج املنــزل، الطــالق أو انفصــال الطفــل عــن أمــه...) 

ــا إىل ظهــور االضطرابــات الســلوكيّة والنفســيّة عنــد األطفــال واملراهقــني. أمــا األرسة  تــؤّدي الحًق

املســتقرّة ( تفاهــم، تعــاون...) فإنهــا تعــّزز عمليــات النمــّو عنــد الطفــل يف مختلــف النواحــي أكــرث 

مــن تأثــري العامــل االقتصــادي مبفــرده.

إن األحـــداث االجتامعيّـــة الحاســـمة أو الخطـــرة  تـــرتك آثـــاًرا ســـلبية يف مســـارات 

النمـــّو وتنعكـــس يف الســـلوك (األزمـــات االقتصاديّـــة والحـــروب، التهجـــري، البطالـــة الـــخ) 

بســـبب  األجيـــال  يف  الحاصلـــني  والتغيـــري  الثبـــات  أن   “Bronfenbrenner” ويعتقـــد 

الشـــخص خصائـــص  يف  والتغيـــري  الثبـــات  مـــن  أهميّـــة  أقـــل  ليســـا  األحـــداث  تلـــك 
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 نفسه عرب مراحل منّوه املختلفة.

إن مفهــوم الزمــن يأخــذ باالعتبــار تبــّدل العالقــة بــني الطفــل وأهلــه يف كل مرحلــة عمريـّـة، 

وهــذا يســتدعي مــن األهــل واملعلمــني أن يكونــوا عــىل علــم بخصائــص كل مرحلــة مــن مراحــل 

النمــّو.

ــات  ــالل عملي ــن خ ــه م ــذ مكانت ــل يأخ ــّو الطف ــع Bronfenbrenner”1“ ”إن من ــم م ونخت

التفاعــل املســتمرّة واملتشــابكة بــني طفــل ناشــط مــن جهــة، وبــني األشــخاص اآلخريــن واألشــياء 

والرمــوز القامئــة يف البيئــة املبــارشة مــن جهــة أخــرى. ولــيك يكــون التفاعــل فّعــاالً، يجــب أن يتــّم 

بصــورة مســتمرّة وملــدة طويلــة مــن الزمــن“.

2- النمّو عند سيجموند فرويد2 

يــرى فرويــد أن الشــخصيّة تتشــكل منــذ الســنوات األوىل مــن الطفولــة حيــث يختــرب 

الطفــل الــرصاع بــني الليبيــدو (الدافــع الجنــيس) ومتطلّبــات املجتمــع. ويعتقــد فرويــد أن مصــدر 

اإلضطــراب االنفعــايل يكمــن يف الخــربات املؤملــة املكبوتــة منــذ الطفولــة حيــث يتــّم انتقالهــا مــن 

ــي.3 الوعــي إىل الالوع

الهــو  هــي:  طبقــات  ثــالث  مــن  تتكــّون  الفــرد  شــخصيّة  أن  فرويــد  وجــد  وقــد 

(ID) الــذي يشــّكل خــزّان الغرائــز والدوافــع الفطريــة ويعمــل وفًقــا ملبــدأ اللــّذة باحثّــا 

التــي الشــخصيّة  يف  الواعــي  املظهــر  أي   (Ego) األنــا  هنــاك  ثــم  الفــوري.  اإلشــباع  عــن 

1- Bronfenbrenner, U., Morris, P. (2006).  Bioecological Model of Human Development. P. 996

2 -  فرويد هو رائد مدرسة التحليل النفيس. ُولد يف النمسا عام 1856 وتويف عام 1939. أمىض معظم حياته يف النمسا. 

ويف عام 1885 سافر إىل باريس حيث تتلمذ عىل يد « شاركو»يف التنويم املغناطييس وقد تخىل الحًقا عن هذه التقنية 

بعد أن اكتشف طريقة التداعيات الحرّة والتحليل النفيس.    

3-Papalia D.E., et al. (2013). A Childs World: Infancy through Adolescence. P. 50.                                                      
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 تحــاول التكيّــف بحســب مبــدأ الواقــع. وقــد تلجــأ إىل وســائل دفاعيــة ناجحــة أو فاشــلة 

بحســب الظــروف. وتــأيت أخــريًا األنــا األعــىل (Superego) التــي تضــّم مجمــل الــروادع األخالقيّــة 

ــل.  ــة للطف ــة والدينيّ ــئة االجتامعيّ ــة والتنش ــل الرتبيّ ــة بفع واالجتامعيّ

ــاة  ــز: غريــزة الحي اإلنســان بحســب فرويــد هــو كائــن بيولوجــي مــزّود بنوعــني مــن الغرائ

املتمثّلــة يف الحــب والّدوافــع الجنســيّة، وغريــزة املــوت املتمثلــة يف الّدوافــع العدوانيــة والرغبــة 

يف القتــل. هــذه الغرائــز هــي املحــرّكات األساســيّة للســلوك . معظــم األفــراد يترصفــون بحســب 

ــارش  ــراد يف رصاع مب ــة تضــع األف ــذة بهــدف تجنــب األمل. فالدوافــع الجنســيّة والعدوانيّ ــدأ الل مب

ــروادع هــو  ــز وال ــني الغرائ ــّرصاع ب ــد أّن ال ــرى فروي ــك ي ــة. لذل ــروادع االجتامعيّ مــع األعــراف وال

الســبب الرئيــس يف االضطرابــات الُعصابيّــة. إن الســلوك الســوّي يعــود لــدور ”األنــا“ التوفيقــي بــني 

قــوى ”الهــو“ مــن جهــة وقــوى ”األنــا األعــىل“ مــن جهــة أخــرى. ”فالهــو“ و ”األنــا األعــىل“ هــام 

غالبًــا يف حالــة رصاع. لــذا، تســعى ”األنــا“ لتخفيــف حــّدة هــذا الــرصاع عــن طريــق التــوازن بــني 

الدوافــع الغريزيــة واملحرّمــات االجتامعيــة. وتحــاول ”األنــا“ أن تســتعمل بعــض وســائل الدفــاع 

 (Defense Mechanisms) للــرّد عــىل القلــق والحــّد منــه. هــذه الوســائل تُعــرف بآليّــات الدفــاع

ومــن هــذه الوســائل1 :

الكبــت Repression: وهــو وســيلة للتعامــل مــع الخــربات املؤملــة والنــزوات غــري املقبولــة - 

ــة تــؤّدي إىل رصاعــات وأعــراض  ــّم كبتهــا يف الالوعــي، إال أّن هــذه النــزوات املكبوت التــي يت

ــة تؤثّــر يف ســلوكنا. ُعصابيّ

ــرد، -  ــا الف ــبق أن اجتازه ــي س ــة الت ــودة إىل املراحــل الطّفولي ــوص Regression: أي الع النك

ــل فراشــه. كطفــل يف السادســة مــن عمــره يلجــأ إىل مــص اإلبهــام أو تبلي

1 - Freud, A. (1936,1992). The Ego and the Mechanisms of Defense.
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ــة -  ــة ومقبول ــلوكيات إيجابيّ ــة إىل س ــة املكبوت ــل الطاق ــامي Sublimation: تحوي التس

اجتامعيًــا. كالشــخص الــذي انتــرص عــىل غضبــه وعدوانيتــه مــن خــالل األنشــطة 

الرياضيّــة والفنيّــة واالجتامعيّــة.

اإلبــدال  Displacement: نقــل االنفعــاالت القويــة مــن مصــدر اإلحبــاط، وصبّهــا عــىل - 

ــام يكــون مصــدر  ــه، بين ــه عــىل قطّت ــذي يصــب غضب ــل ال ــل الطف موضــوع آخــر. مث

الغضــب الرّئيــس هــو األب.

ــم اآلن، -  ــق، برفــض االعــرتاف باملوقــف القائ ــن القل ــّذات م ــة ال ــكار Denial: حامي اإلن

ــا.  ــا ســتعود قريبً ــالً بأنّه ــه قائ مثــل رفــض الطفــل االعــرتاف بوفــاة أّم

ــام -  ــا لِ ــن العكــيس Reaction Formation: تــرصّف الفــرد بشــكل معاكــس متاًم التكوي

ــن  ــاين م ــذي يع ــخص ال ــة، كالش ــري املقبول ــه غ ــاعره ورغبات ــاء مش ــه، إلخف ــعر ب يش

ــوم. ــرات بالي ــدة م ــه ع ــل يدي ــأ إىل غس ــراه يلج ــة ن ــواس النجاس وس

ــص مــن الشــعور بالقلــق والتهديــد عنــد قيــام الفــرد -  التّربيــر Rationalization: التخلّ

بســلوك غــري مقبــول مــن خــالل إيجــاد تســويغ لذلــك الســلوك.

ــا، -  ــال م ــص يف مج ــة والنق ــاعر الدونيّ ــىل مش ــب ع ــض Compensation: التّغل التعوي

وإحــراز النجــاح والتفــوق يف مجــال آخــر، كالتلميــذ الفقــري الــذي يجتهــد ويــدرس جيّــًدا 

لتحقيــق النجــاح يف حياتــه.

اإلســقاط Projection: أي أن يُســقط الشــخص مشــاعره الســلبيّة املؤملــة عــىل شــخص - 

آخــر متّهــاًم إيــاه بأنــه الســبب يف تعاســته وفشــله.

مراحل النمو النفيس- الجنيس عند فرويد:1

التّطــّور  ملراحــل  وفًقــا  معــنّي  ترتيــب  يف  تحــدث  الّنفســيّة  األزمــات  أن  فرويــد  يــرى 

1 - Freud, S. (1975).  Three Essays on the Theory of Sexuality. 
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الّنفّيس- الجنّيس. وهذه املراحل هي:

املرحلــة الفميّــة Oral Stage: تغطّــي هــذه املرحلــة الّســنة األوىل مــن عمــر الطّفــل، حيــث - 

يكــون املصــدر الرئيــيس لإلشــباع الجنــّيس متمركــزًا يف الفــّم. ويحــدث الشــعور باللــّذة مــن 

خــالل الرِّضاعــة حيــث يشــعر الطفــل باألمــن والســعادة. وإذا مل يتــّم االشــباع الفّمــي يف هــذه 

ــع أو  ــّص اإلصب ــيئة كم ــادات الس ــض الع ــل بع ــّور الطّف ــد يط ــب، فق ــكل مناس ــة بش املرحل

قضــم األظافــر الــخ...

ــة Anal Stage: متتــد هــذه املرحلــة مــن نهايــة الســنة األوىل حتــى الثالثــة -  املرحلــة الّرشجيّ

ــة  مــن العمــر. ويكــون املصــدر الرئيــيس للّشــعور باللــّذة مــن خــالل نشــاط الــرشج وعمليّ

ــه  ــعر في ــذي يش ــت ال ــالت يف الوق ــن الفض ــّص م ــل يف التّخل ــب الطف ــث يرغ ــراج، حي اإلخ

بــرضورة ذلــك ومــن دون االكــرتاث بتعليــامت األّم. إال أّن األم تحــاول تقييــد ســلوكه، وتدريبــه 

عــىل اإلخــراج متشــيًا مــع رغبتهــا، فقــد يتعلّــم الطّفــل رضورة االنتظــار لتحقيــق رضــا األم أو 

أنــه يتمــرد ويعانــد إذا لجــأت األم إىل الــرصاخ والتعنيــف.

املرحلــة القضيبيّــة أو األوديبيّــة Phallic Stage: تــرتاوح هــذه املرحلــة مــا بــني الثالثــة - 

والخامســة مــن العمــر، وفيهــا ينتقــل مركــز اللــّذة إىل األعضــاء التناســليّة، حيــث يكتشــف 

ــه،  ــا بأّم ــق هن ــد أن الطفــل يتعلّ ــرى فروي ــدوي. وي ــث الي الطّفــل جســده مــن خــالل العب

ويرفــض أبــاه الــذي يعتــربه منافَســا لــه عــىل حــب األّم. وهــذا مــا يُعــرف بعقــدة أوديــب 

”Oedipus Complex“ . أمــا الفتــاة فإنهــا تتعلـّـق بأبيهــا أكــرث مــن أمهــا، وهنــا تنشــأ لديهــا 

مشــاعر الغــرية. وهــذه الوضعيّــة تُعــرف بعقــدة إلكــرتا ”Electra Complex“. فالولــد ينظــر 

ــا عــىل  ــا كمنافســة له ــاة تنظــر إىل أمه ــك الفت ــه عــىل حــّب األّم، وكذل ــه كمنافــس ل إىل أبي

حــّب األّب.

مــن -  املمتــّدة  الفــرتة  املرحلــة  هــذه  تغطّــي   :Latency Stage الكمــون  مرحلــة 

الغريزيّــة الدوافــع  بهــدوء  وتتميــز  عــرشة،  الحاديــة  حتــى  الّسادســة  الّســنة 
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ــب  ــم واللع ــه للتعلّ ــرّس وقت ــه، ويك ــل نزوات ــت الطّف ــث يكب ــة حي ــاالت اإليجابيّ  واالنفع

ــر  ــازة لتطوي ــة ممت ــة فرص ــذه املرحل ــرب ه ــك تُعت ــران. لذل ــع األق ــة م ــطة االجتامعيّ واألنش

ــم الكثــري عــن ذاتــه  ــا ويطــّور مهاراتــه املختلفــة ويتعلّ ــع الطفــل اجتامعيٍّ األنــا حيــث يتطبّ

ــه. ومجتمع

مرحلــة البلــوغ Genital Stage: تتميــز هــذه املرحلــة بعــودة اســتيقاظ الطاقــة الجنســيّة، - 

ــي  ــع الجنســيّة الت ــات الجنســيّة بفعــل النضــج البيولوجــي. فالدواف ــور الهرمون نتيجــة لظه

متيّــزت بهــا املرحلــة القضيبيّــة، والتــي تــّم كبتهــا يف مرحلــة الكمــون تظهــر اآلن بقــوة ليتــّم 

التعبــري عنهــا بطــرق مقبولــة اجتامعيٍّــا، والتــي يســّميها فرويــد بالعالقــات الجنســيّة املغايــرة 

”Heterosexual relations“ مــع أشــخاص آخريــن خــارج نطــاق األرسة.

ويــرى فرويــد أّن اإلشــباع الزائــد أو الحرمــان الزائــد لهــام انعكاســات ســلبيّة عــىل منــّو الطفــل. 

فــإذا عــاىن الطفــل الحرمــان يف املرحلــة الفميّــة، فــإن ذلــك قــد ينعكــس عــىل ســلوكه الحًقــا مــن 

خــالل تعاطــي التدخــني وظهــور الرشاهــة وإحتســاء الكحــول الــخ...

وإذا اســتمر الــرصاع األوديبــي يف حيــاة الفــرد (الذكــر)، فــإن رّدات الفعــل الســلبيّة قــد تظهــر 

الحًقــا يف حيــاة الشــاب مــن خــالل التمــرّد ضــد ُصــَور الســلطة بأشــكالها املختلفــة. أمــا عنــد الفتاة، 

فــإن التعلـّـق الشــديد بــاألّب قــد يــؤّدي إىل ســلوكيّات هســترييّة بحيــث يكــون مــن الصعــب عليهــا 

أن تبنــي عالقــة زوجيّــة ناجحــة.

 :(Erik Erikson) 13- الّنمّو عند إيركسون

النمــّو بالنســبة إىل إيركســون هــو سلســلة مــن األزمــات الطبيعيّــة والرضوريّــة 

1-  إيريك إيركسون ( 1902 - 1994) عامل نفس أمرييك من أصل أملاين. هاجر إىل الواليات املتحدة بسبب االضطهاد 

النازي. ويعترب من أهم علامء النفس الذين درسوا أزمة الهوية عند الفرد من خالل املقاربة النفسية االجتامعية. ومن 

أهم كتبه: الطفولة واملجتمع، املراهقة وأزمة الهويّة. 
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والتي ال بّد أن يجتازها الطفل بنجاح حتى يتوصل إىل بناء هويّة ذاتيّة إيجابيّة ونامية. 

تُعتــرب نظريـّـة إيركســون نظريــة شــاملة ألنهــا تــدرس النمــّو مــن امليــالد حتــى الّشــيخوخة. 

وهنــاك ثالثــة عوامــل : بيولوجيّــة، واجتامعيّــة وشــخصيّة تتفاعــل مــع بعضهــا البعــض وتتولّــد منهــا 

أزمــات طبيعيّــة يجــب أن تنتهــي بانتصــار النضــج والنمــّو.1

تأثــر إيركســون بفرويــد ولكّنــه تخــّىل عــن مفهــوم النمــّو الجنــيس ليتجــه نحــو النمــو 

النفــيس- االجتامعــي. فاملجتمــع الــذي يعيــش فيــه الفــرد يــرتك آثــاره بشــكل فّعــال يف منــّو ”األنــا“. 

وهــذا النمــّو يعتــرب مكّونًــا مــن مكّونــات الّشــخصيّة، وقــد قّســمه إيركســون إىل مراحــل نفســية-

اجتامعيّــة، تشــّكل كل منهــا قــوة تدفــع األنــا إىل األمــام.2

ــا ينتــج مــن تفاعــل العوامــل البيولوجيّــة واالجتامعيّــة مــن  يتّضمــن النّمــو تغيــريّا كيفيّ

خــالل ظهــور أزمــات النمــّو يف كّل مرحلــة تتناســب مــع درجــة الّنضــج البيولوجــّي، واملتطلبــات 

ــا أو ســلبيًا وفًقــا لســالمة املتغــرّيات الّســابقة. ويف هــذا اإلطــار،  االجتامعيّــة. وتُحــل األزمــة إيجابيً

ــل النمــط التطــّوري للــذات.  يحــّدد إيركســون مثــاين مراحــل للّنمــّو ميــّر بهــا اإلنســان، وهــي متثّ

فــكل مرحلــة تعتــرب نقطــة تحــّول تدريجــّي يف مســتوى القــدرات واملهــارات واألفــكار واملشــاعر 

والعالقــات االجتامعيّــة عنــد الفــرد، مبعنــى أّن كّل هــذه األمــور تؤثـّـر بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش 

يف منــو الشــخصيّة. 

مراحل النمّو عند إريكسون3:

الثقــة Basic Trust Versus Basic Mistrust (مــن -  عــدم  ضــد  األساســيّة  الثّقــة 

الشــخصيّة يف  مدمــاك  أول  هــو  بالثقــة  الشــعور   : األوىل)  الســنة  حتــى  الــوالدة 

 1-  بدير، كارين. األسس الّنفسيّة لنمّو الطّفل.  ص: 178.

 2-  أنجلر، باربرا. مدخل إىل نظريات الّشخصيّة، ترجمة فهد دليم. ص: 187.

3- Erikson, E. (1963). Childhood and Society. P.247
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 الســليمة. وأهــم مرحلــة تظهــر فيهــا هــذه الثقــة هــي املرحلــة الفميّــة (Oral)، التــي متتــّد 

مــن الــوالدة حتــى نهايــة الســنة األوىل. ليســت الثقــة منفصلــة عــن ســائر العوامــل، وهــي ال 

تعمــل مبعــزل عــن تأثــري البيئــة. وعندمــا نتكلــم عــىل الثقــة، فهــذا يعنــي وجــود عالقــة مــع 

اآلخــر والعــامل الخارجــي.

إن لتجــارب الطفــل األوىل تأثــريًا مهــامٍّ يف منــّو الثقــة أو عــدم منّوهــا. ويبــدو أن بــوادر الثقــة 

عنــد الرضيــع ترتبــط بوســائل العنايــة والتغذيــة، وانتظــام عمــل األمعــاء، والنــوم الهــادىء 

الــذي ال تعّكــره آالم املغــص. نشــري هنــا إىل أن اهتــامم األم برعايــة الطفــل وتغذيتــه يســاعده 

عــىل تقبّــل األمل الناجــم عــن اختــالل التــوازن البيولوجــي بســبب عجــزه الفطــري. ويف حــواىل 

الشــهر الثالــث يبتســم الطفــل عندمــا يــرى وجــه أمــه أو شــخًصا آخــر مألوفـًـا يحّدثــه بهــدوء 

وحنــان. أمــا إذا اقــرتب منــه شــخص مــا ورصخ يف وجهــه، فــإن الطفــل يبــيك ويــرصخ ويخــاف 

وال يشــعر بالثقــة واألمــان.

يف حــواىل الشــهر الرابــع، يشــعر الرضيــع باالنــرشاح واألمــان عندمــا يســمع صــوت أمــه أو وقــع 

قدميهــا وهــي تقــرتب منــه. وهنــا يصبــح عــىل يقــني بأنهــا قادمــة إليــه لتوفــري الحــب والغــذاء. 

بعــد الشــهر الخامــس، تنمــو حــركات الطفــل وقدراتــه الذهنيــة ، ويصبــح قــادرًا عىل تنــاول بعض 

األشــياء واأللعــاب مــع تحريــك الجســم باتجاههــا، وهنــا تنمــو لديــه الثقــة بالجســد. فهــو يقــوم 

بإطــالق األصــوات عندمــا يظهــر الــيشء (الشــعور باالرتيــاح) وكذلــك عندمــا يغيــب عــن نظــره 

(الشــعور باالنزعــاج). 

تشـــري دراســـاتSpitz” 1“ عـــىل ســـبيل املثـــال، إىل أن اإلنفصـــال عـــن األم مـــا بـــني 

ــلبًا  ــس سـ ــم، ينعكـ ــل املالئـ ــاد البديـ ــن دون إيجـ ــرش، مـ ــاين عـ ــادس والثـ ــهر السـ الشـ

ــامات) ويف  ــايل (ال ابتسـ ــريك واالنفعـ ــّو الحـ ــر يف النمـ ــلوكه: تأّخـ ــل وسـ ــو الطفـ ــىل منـ عـ

1 - Spitz, R. (1945). Hospitalism. The Psychoanalytic Study of the Child. Vol. 1, p.53-74.
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الـــكالم والـــذكاء، كســـل وال مبـــاالة، اكتئـــاب وحـــزن، قلّـــة وزن وضعـــف شـــهيّة، وقابليـــة 

لإلصابـــة باألمـــراض االلتهابيّـــة.                                          

إن أول نجــاح اجتامعــي يحّققــه الطفــل يكــون يف تقبّــل غيــاب األم عــن عينيــه مــن دون قلق 

أو غضــب، ألنــه أصبــح عــىل يقــني بأنهــا ســتعود. وهــذا الشــعور بالثقــة واألمــان يــؤّدي إىل 

منــّو أّويل لهويّــة ”األنــا“ التــي تعتمــد عــىل وجــود العالقــة املتينــة بــني األحاســيس الداخليّــة 

والتجــارب املتداخلــة يف الذاكــرة مــن جهــة، والعــامل الخارجــي مــن أشــياء وأشــخاص مألوفــني 

مــن جهــة أخــرى. وتــأيت االبتســامة لتتــّوج هــذا النمــّو.      

يتوقّــف حــّل الــرصاع بــني الثقــة وعــدم الثقــة عــىل عالقــة األم بالطفــل، ألن مقــدار الثقــة 

الــذي يســتمّده الطفــل مــن تجاربــه مــع العــامل الخارجــي (األم) ال يخضــع كــام يبــدو لكميــة 

ــا ال يقــيض واجــب األهــل فقــط  ــة مــع األم. وهن ــا يخضــع لطبيعــة العالق ــدر م الغــذاء بق

باعتــامد مــا هــو ممنــوع ومبــاح بــل ببنــاء الثقــة أو االقتنــاع العميــق بــأن مــا يفعلونــه هــو 

ذو معنــى. فــاألوالد يصبحــون ُعصابيــني ليــس بســبب اإلحبــاط، إمنــا بســبب غيــاب املعنــى 

.(Frustration) االجتامعــي لهــذا اإلحبــاط

 - - 2)Autonomy Versus Shame&  Doubt االســتقالليّة ضــد الشــعور بالشــك والعــار

ــن أجــل  ــدة م ــة جدي ــدأ معرك ــع، تب ــد الرضي ــة األساســيّة عن ــد نشــوء الثق 3 ســنوات):  بع

بنــاء االســتقالليّة. ويف هــذه املرحلــة يقــّدم املــيش للطفــل إمكانــات جديــدة تســاعده عــىل 

اكتشــاف العــامل املحيــط بــه( الفضــول) والصــدام مــع عــامل األشــياء( تنــاول الــيشء ثــم رميــه، 

العــّض، التكســري، اللعــب باألشــياء املختلفــة واختبارهــا...) فالطفــل يرغــب يف مامرســة 

ــن أن  ــدالً م ــف ب ــالً، أن يق ــد، مث ــه يري ــراه. إن ــط أو إك ــن دون ضغ ــه م ــاطه وحركات نش

يجلــس، أو يبتعــد عــن شــخص زائــر بــدالً مــن أن يقــرتب منــه، أو ينــام عــىل ركبتــي أمــه أو 

ــا أو يرفضــه. يف املقابــل، يجــب أن  عــىل األرض بــدالً مــن النــوم يف الرسيــر، أن يقبــل طعاًم
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يتعلــم الطفــل أن هنــاك بعــض الحــدود لحريــة تحركاتــه. فهــو ال يســتطيع أن يتســلّق مكانـًـا 

ــدرب  ــذا يت ــا... وهك ــة، وأن يلعــب بالصحــون ويكّرسه ــاألدوات الكهربائيّ ــو ب ــا، أن يله عاليً

ــع  ــنب أن مين ــه. مــن الغ ــه ومــا يجــب أال يفعل ــا يســتطيع أن يفعل ــا عــىل م الطفــل تدريجيً

األهــل طفلهــم مــن إكتشــاف األشــياء يف عاملــه، وأن يرضبــوه أو يزجــروه كلــام تنــاول شــيئًا 

ليلعــب بــه ويفتحــه أو يعالجــه بيديــه.

ــة  ــدرّب عــىل النظاف ــث الت ــة مــن حي ــة مهّم ــل النفــيس هــذه املرحل ــامء التحلي ــرب عل يعت

ــم  ــتقبيل، وه ــلوك املس ــىل الس ــات ع ــن انعكاس ــه م ــا ترتك ــّربز) وم ــّول والت ــة ( التب البدنيّ

يســّمونها املرحلــة الرشجيّــة (Anal) التــي متتــاز بوظيفتــني: أوالً القــدرة عــىل ضبــط األمعــاء 

ــات  ــذف النفاي ــذات وق ــط ال ــدم ضب ــا، ع ــات (Retention) ، وثانيً ــذف النفاي ــل ق وتأجي

ــة عــىل مواقــف الطفــل  مــن دون مراعــاة النظافــة (Expulsion). وتنعكــس هــذه املرحل

وســلوكه الالحــق( الســاديّة، املازوشــيّة، الصداقــة، العــداء والثــأر، التســاهل والعطــاء، 

ــخ...) ــري ال ــة يف التدم ــدة والوســواس، الرغب ــة املتزاي ــري، الدق التشــّدد والتقت

إذا مــارس األهــل يف هــذه املرحلــة، الضغــوط الســلبيّة عــىل الطفــل ومل يََدعــوا لــه املجــال 

ــّد إىل نفســه وجســده  ــد يرت ــه ق ــياء، فإن ــىل األش ــه ع ــة تجارب ــه ومامرس ــن ذات ــري ع للتعب

ــًدا  ــّددون ج ــن يتش ــل الذي ــة). فاأله ــن (العدوانيّ ــار) أو إىل اآلخري ــك والع ــعور بالش (الش

ــدأ هــذا  ــون أن يب ــة) ويحاول ــة الرشجيّ ــة (الرتبي ــة البدنيّ ــدرّب عــىل النظاف بالنســبة إىل الت

ــط  ــدرة عــىل ضب ــة الق ــن تنمي ــل م ــون الطف ــه الطبيعــي، ســوف يحرم ــل أوان ــدرّب قب الت

ــات املتناقضــة. ــع والرغب ــني الدواف ــق ب ــك مــن التوفي ــا، وكذل ــذات تلقائيً ال

إن موضــوع تدريــب األمعــاء عــىل االنتظــام والنظافــة مّهــم يف ذاتــه، ولكّنــه ال يشــّكل 

فموضــوع  االســتقالليّة.  هــي  التــي  املرحلــة  هــذه  يف  املطروحــة  األساســيّة  املســألة 

املحــدودة،  املنطقــة  بهــذه  فقــط  يرتبــط  ال  الرشجيّــة  العضــالت  يف  واالرتخــاء  الشــّد 
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بــل يتعــّدى ذلــك إىل النمــّو العصبــي والعضــيل عامــة وإىل موقــف الطفــل مــن هــذه املســألة. 

صحيــح أن الطفــل قــد أصبــح قــادرًا عــىل املــيش والتحــرّك من تلقــاء نفســه، وهو يســتطيع أيًضا 

أن يفعــل مــا يشــاء ضمــن حــدود إمكاناتــه، ولكــّن هــذا األمــر ليــس قاعــدة واضحة تحــّدد متى 

يتاملــك الطفــل نفســه ومتــى يرتاخى.

يجــب أن يرمــي الضغــط عــىل الطفــل إىل طأمنتــه وليــس إىل تهديــده ومنعــه مــن التعبــري 

ــه. واملهــّم أن نســاعده حتــى يعتمــد أخــريًا عــىل نفســه يف تدبــري شــؤونه  عــن نفســه ورغبات

الخاصــة ( اللعــب، الذهــاب إىل املرحــاض، تنــاول الطعــام الــخ...) وبذلــك يتكــّون لديــه اإلميــان 

بــأن العــامل هــو الكنــز الدائــم الــذي ال تزيلــه حــركات التمــرّد وال الرغبــة يف الرفــض واالمتــالك. 

فالحــزم يجــب أن يحمــي الطفــل مــن الفــوىض والضيــاع وأن يســاعده عــىل التمييــز بــني مــا هو 

جيّــد ومــا هــو ســيّىء. وهنــا يجــب عــىل األهــل أن يشــّجعوا الطفــل عــىل مامرســة اســتقالليته 

والتعبــري عــن نفســه، وأن يتجّنبــوا مامرســة العنــف واإلذالل واملواقــف الرتبويـّـة املتناقضــة، ألن 

ــاط يف  معظــم الشــعور بالشــك والعــار يعــود إىل األهــل الذيــن ميارســون عــىل طفلهــم اإلحب

الحــب والعمــل (عــدم الســامح لــه بالتنّقــل بحريــة والتفاعــل مــع عــامل األشــياء والتعبــري عــن 

الــذات).

(Self- ــا ــذات وضبطه ــن ال ــري ع ــن التعب ــاون، فضــالً ع ــّو الحــب والتع ــن خــالل من وم

(Control، يظهــر يف مــا بعــد الشــعور بــاإلرادة الطيّبــة واالعتــزاز بالنفــس. وخالصــة القــول 

إن الشــعور باالســتقاللية الــذي ينشــأ يف الطفولــة ويتطــّور مــع العمــر ســوف يســاعد الطفل 

يف الحفــاظ عــىل معنــى العدالــة يف أمــور الحيــاة املختلفــة.

 - 6  -  3)  Initiative Versus Guilt بالذنـــب1  الشـــعور  ضـــد  املبـــادرة 

1- إن هذه املرحلة تقابل املرحلة القضيبية عند فرويد(عقدة أوديب) وهي تبدأ يف السنة الثالثة من العمر ومتتّد 

حتى الخامسة أو السادسة. 
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ســـنوات): يوجـــد عنـــد الطفـــل يف كل مرحلـــة مـــن مراحـــل النمـــّو، نشـــاط كبـــري يطـــرح 

أمامـــه إمكانيّـــات واســـتجابات جديـــدة. وهـــذه الطاقـــة تســـاعده عـــىل أن ينـــىس اآلالم 

والخيبـــات وأن ميـــيض دامئًـــا إىل األمـــام، حتـــى ولـــو بـــدا لـــه الـــيشء غامًضـــا أو صعـــب 

املنـــال. فاملبـــادرة تضيـــف إىل االســـتقاللية صفـــة املغامـــرة والتخطيـــط واالقتحـــام باتجـــاه 

عمـــل مـــا أو يشء مـــا. وتشـــّكل املبـــادرة جـــزًءا مهـــاًم وأساســـيًا مـــن كل عمـــل، والنـــاس 

بحاجـــة إىل إتخـــاذ املبـــادرة يف كل مـــا يتعلّمونـــه ويعملـــون، ويف كل مـــرشوع يقومـــون بـــه.

ــة  ــام واملنافس ــالك واالقتح ــاط واالمت ــة يف النش ــف بالرغب ــة تّتص ــذه املرحل ــح أن ه صحي

والغــرية. لكــّن هــذه الصفــات وبخاصــة العدوانيــة منهــا، تتجــاوز حــدود الجســد والتفكــري 

عنــد الطفــل وتــؤّدي يف بعــض األحيــان إىل تعطيــل املبــادرة. وميكــن القــول بــأن املبــادرة 

تنطــوي عــىل التنافــس مــع الذيــن ســبقوا الطفــل وأصبــح لهــم عــىل ســبيل املثــال مركــز 

عنــد األم. فالطفــل والحالــة هــذه يهاجــم، يراقــب ويســتمع إىل الكبــار واآلخريــن ويقتحــم 

األمكنــة الجديــدة، لكّنــه يتعلّــم أن هنــاك أعــامالً بإمكانــه تنفيذهــا وأخــرى غــري ممكنــة. 

وتجــدر اإلشــارة إىل أن الطفــل يجــد متعــة يف االنتصــار عندمــا يتبــارى مــع األهــل أو األخــوة 

يف إنجــاز عمــل مــا (منافســة).

ومبــا أن الطفــل، يف هــذه املرحلــة، ال يفصــل دامئًــا بــني الواقــع والخيــال بســبب اســتمراريّة 

ــه يجــب عــىل املدرســة  ــة، فإن ــظ برسع ــم ويحف ــه يتعل ــا أن ــة (Egocentrism)، ومب األنَوي

مــا قبــل االبتدائيّــة (أو عــىل األهــل) أن تدّربــه عــىل املهــارات واألدوار القريبــة مــن الواقــع 

ــا عــىل إحــراز التقــّدم واإلنجــاز يف  والتــي يســتطيع تنفيذهــا. وســوف يســاعده هــذا طبًع

.(Phantasms) املرحلــة الالحقــة وعــىل التخلّــص مــن املخــاوف والُهوامــات

والعقــاب،  والقمــع  التوبيــخ  أســلوب  اســتعامل  إىل  واملربّــون  األهــل  لجــأ  إذا  أمــا 
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فإنهــم يَُحولــون بذلــك دون تنميــة روح املبــادرة بحيــث ينشــأ عنــد الطفــل الشــعور بالذنب 

ــق  ــود إىل االستســالم والقل ــادرة) يق ــة (املب ــق هــذه املرحل ــاق يف تحقي ــت. إن اإلخف والكب

والشــعور بالذنــب. وهنــا تظهــر أيًضــا عنــد الطفــل مخــاوف الِخصــاء (Castration) التــي 

تتمثـّـل يف الخــوف مــن البــرت( العضــو التناســيل) والعــّض وهجــوم الحيوانــات عليــه، ال ســيام 

املفرتســة منهــا. لــذا يجــب أن يتّحــرر الطفــل مــن العالقــة الرحميّــة   ( االلتصــاق بــاألم) وأن 

يتــدرّب عــىل االســتقالليّة واتخــاذ املبــادرة حتــى ينمــو لديــه الشــعور باملســؤوليّة.

العمــل ضــد الشــعور بالنقــصIndustry Versus Sense of Inferiority 1 (11 - 7 ســنة): يف - 

هــذه املرحلــة، ال يعمــد الطفــل إىل العدوانيّــة وال إىل الهجــوم املبــارش المتالك األشــياء واألشــخاص، 

بــل يعتمــد عــىل نفســه وقدرتــه لضبــط الــذات وإنتــاج األشــياء والقيــام بالعمــل الــدؤوب. فهــو 

يتقبّــل الواقــع الــذي يشــري إىل أنــه يجــب أن يتعلّــم ويجتهــد وينجــح ويقــوم ببعــض املســؤوليات 

التــي تتعــّدى نطــاق اللعــب مــن أجل اللعــب. ويبــدو أن العمــل واالجتهــاد يولّدان لديه الشــعور 

باملتعــة والنــرص، مــن خــالل األعــامل التــي ينجزهــا ( وبخاصــة يف املدرســة). هكــذا، تنمــو عنــد 

ــة (أســس التكنولوجيــا) خصوًصــا عندمــا يصبــح قــادرًا عــىل اســتعامل  التلميــذ املهــارات التقنيّ

األدوات والتقنيــات واأللعــاب واألجهــزة التــي يســتعملها الكبــار. هنــا يكمــن دور األهــل املثقفني، 

فضــالً عــن املدرســة يف تعليــم الولــد مهــارات متعــّددة تجعــل منــه إنســانًا بارًعــا وذا ثقافــة واســعة.

فالطفــل  بالنقــص.  الشــعور  إىل  يــؤّدي  املرحلــة  هــذه  يف  اإلخفــاق  لكــّن 

والنجــاح،  واملهــارات  اإلنتــاج  حيــث  مــن  املدرســة،  يف  رفاقــه  دون  بأنــه  يشــعر 

املربّــون  يلعــّب  أن  الــرضوري  مــن  لــذا  نفًعــا.  يجــدي  ال  شــخص  بأنــه  ويتصــّور 

النظــر  وإعــادة  معنوياتــه  تدعيــم  ويف  الطفــل  توجيــه  يف  فّعــاالً  دوًرا  والكبــار 

1- تشمل هذه املرحلة الطفولة الثالثة أو مرحلة الكمون عند فرويد، ومتتّد من عمر 7-11 سنة. 
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يف وســائله واســرتاتيجياته. كثــري مــن األطفــال قــد أصبحــوا مضطربــني، كــام يذكــر إريكســون، 

ألن الحيــاة العائليّــة مل تحّرضهــم للحيــاة املدرســيّة، وألن املدرســة مل تأخــذ يف االعتبــار وعــود 

املراحــل الســابقة. هنــاك خطــر آخــر يظهــر يف املدرســة عندمــا يشــعر الطفــل بأنــه يختلــف 

عــن رفاقــه مــن حيــث الديــن واللون(العــرق) واملســتوى االجتامعــي واالقتصــادي( الفــروق 

ــا يف معانــاة هــذا الواقــع بــدالً مــن الرتكيــز عــىل االجتهــاد والجــّد  الطبقيــة)، فيبقــى غارقً

والعمــل لتحقيــق النجــاح. وإذا انطــوى الطفــل عــىل ذاتــه ورفــض القيــام بأعــامل ال تدخــل 

يف حقــل مامرســته أو خربتــه، فإنــه يوشــك أن يخــرس مهــارات جديــدة، ويصبــح عبــًدا لعمــل 

محــدود يف مــا بعــد.

الُهويـّـة ضــد غموض الــدور Identity Versus Role  Confusion (12-18 ســنة): إن الطفولة - 

ــن املهــارات  ــة عــىل عــامل األشــياء وبتكوي ــي تتّصــف باالجتهــاد وبالعالقــة املنصبّ ــة الت الثالث

املختلفــة، تتوقّــف اآلن لتأخــذ مكانهــا مرحلــة جديــدة هــي مرحلــة البلــوغ واملراهقــة.

أمــا املســألة املهّمــة املطروحــة يف هــذه املرحلــة فهــي بنــاء الُهويـّـة: أي َمــن أنــا وَمن ســأكون؟ - 

مــا هــو دوري يف املجتمــع، ومــا هــي املهنــة التــي ســأختارها؟ هــل ســأكون إنســانًا مقبــوالً 

ــرون إّيل  ــار، وينظ ــم الكب ــن فيه ــرون مب ــرتف يب اآلخ ــل يع ــالً؟ ه ــا وفاش ــا أم مكروًه وناجًح

ــة؟ وهــل يقّدمــون يل الربهــان عــىل وعــد محســوس باملســتقبل؟ نظــرة إيجابيّ

إن املراهــق الــذي يتعــرّض لتحــّوالت جســديّة وفيزيولوجيّــة رسيعــة يشــعر بالضيــاع 

الهويّــة والخيــار املهنــي. ويف حالــة الغمــوض هــذه،  القــدرة عــىل تحديــد  وبعــدم 

نــراه يتمــرّد ويخــوض معركتــه ضــد الكبــار الذيــن ليســوا بالفعــل أعــداًء لــه (رّدة 

الــذات ويصبــح املراهــق أكــرث قــدرة  فعــل دفاعيــة). ثــم تدريجيًــا، تتبلــور رؤيــة 

النهائيّــة هويتــه  يبنــي  أن  يحــاول  خاللــه  مــن  الــذي  األعــىل  َمثَلــه  تحديــد  عــىل 
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 ( عامل القيم، االلتزام األخالقي واإليديولوجي ...)

يكمــن خطــر هــذه املرحلــة يف غمــوض الهويـّـة. فقــد يقــول املراهــق يف نفســه: ال أســتطيع 

أن أواجــه الحيــاة، إننــي ضائــع، ال أعــرف مــاذا أريــد وكيــف أتّجــه؟ وإذا ســيطر هــذا الشــعور 

عــىل املراهــق، فإنــه يــؤّدي يف الحــاالت القصــوى إىل الجنــوح أو الُعصــاب أو الُذهــان. أمــا إذا 

كان منــّو الهويّــة صحيًحــا، فــإن الشــعور بالقيمــة الذاتيّــة يــربز مــن خــالل التجــارب اإليجابيّــة 

العديــدة التــي تأخــذ بُعديهــا االجتامعــي والثقــايف. يف أثنــاء ذلــك، تتوّضــح الرؤيــة أمــام املراهــق 

ويــزداد يقينــه بأنــه يتّجــه أكــرث فأكــرث نحــو هــدف واضــح ودور محــّدد ســوف يقــوم بــه. مــن 

املمكــن أن يتعــرّض هــذا الشــعور باليقــني للتشــّوش يف بعــض األحيــان، لكّنــه ال يلبــث أن يعــاود 

ســريه الطبيعــي ويســلك الطريــق الواضــح. غــري أن هــذا االتجــاه ال يخلــو مــن العقبات بالنســبة 

ــة الســلبيّة  ــة ســليمة ومل يتمتّعــوا بالثقــة واألمــان. وهــذه الخلفيّ ــن مل يعيشــوا طفول إىل الذي

تعــود مــن جديــد لتظهــر يف طــور املراهقــة حيــث التحــوّالت الفيزيولوجيّــة واالجتامعيّــة. وإذا 

كانــت الظــروف االجتامعيّــة مالمئــة، فــإن املراهــق قــد يســتطيع تخطّي املشــكلة ليتّجــه إىل بناء 

ذاتــه. إن ضيــاع الهويـّـة، أي فقــدان معنــى االســتمراريّة والحيــاة، يعــرّض الفــرد لرصاعــات مؤملــة 

واضطرابــات مختلفــة. ولــيك يقــوم املراهــق بتوحيــد ذاتــه الغامضة واملبعــرثة، فإننا نــراه يتامهى 

مــع أبطــال العصابــات إىل درجــة تغيــب معهــا هويّــة الذات(الجنــوح). يف هــذه الحالــة، يلجــأ 

املراهقــون إىل عمليــة عــزل لــكل مــا هــو مختلــف عنهــم.

اإللفــة مقابــل العزلــة Intimacy Versus Isolation  (18-24 ســنة): بعــد أن تنتهــي معركــة - 

بنــاء الــذات، تبــدأ مرحلــة جديــدة هــي األلفــة، أي بنــاء العالقــة الحميمــة مــع أبنــاء الجنــس 

نفســه ومــع الجنــس اآلخــر مــن خــالل الصداقــة الحميمــة والحــب وقــوة املشــاعر الذاتيّــة. 

وهــذه األلفــة تحــّرض الشــاب يك يصبــح الحّقــا زوًجــا أو أبـًـا وكذلــك الفتــاة يك تصبــح زوجــة 

وأماً.

العزلــة نحــو  يتجــه  قــد  فإنــه  والصداقــة،  األلفــة  بلــوغ  يف  املراهــق  أخفــق  وإذا 



64

 والشعور بالفراغ النفيس واالكتئاب...                                                             

ــة الحميمــة -  ــود Generativity Versus Stagnation (25 - 45 ): إن العالق ــال ضــد الرّك ــاء األجي بن

بــني الزوجــني يجــب أن ال تتوقــف عنــد حــدود املتعــة الجنســية بــل تتعــدى ذلــك إىل بنــاء 

األجيــال أي تربيــة األطفــال ورعايتهــم مــع تحمــل هــذه املســؤولية بصــورة كاملــة. املهــّم أن 

يــدرك األهــل أن مــا يفعلونــه ليــس ألجلهــم، إمنــا ألجــل املجتمــع والوطــن.

ــإن  ــال، ف ــة األطف ــاء وتربي ــب والعط ــة الح ــالل عملي ــن خ ــذايت م ــاء ال ــل اإلغن إذا مل يحص

ــات  ــالل الرصاع ــن خ ــي م ــيس والروح ــر النف ــان للفق ــوراء ويتعرض ــودان إىل ال ــني يع الزوج

ــة. ــود واألناني ــامل الرك ــالن إىل ع ــذا يدخ ــة. وهك التافه

ــأس Ego Integrity Versus Despair (45 ســنة - فــام -  ــّذات ضــد اإلحســاس بالي تكامــل ال

فــوق ): إن الشــخص الــذي يحقــق النجــاح يف املراحــل الســابقة يقطــف اآلن مثــار هــذا النمّو. 

ومل يجــد إيركســون أفضــل مــن مصطلــح ” تكامــل الــذات ” للداللــة عــىل هــذا اإلنجــاز. إنــه 

الحــب فــوق الرنجــيس، إنــه عطــاء الــذات لألبنــاء الــذي يشــّكل قّمــة النضــج يف الشــخصية.

إن اإلخفــاق يف تحقيــق هــذه املرحلــة يعنــي الخســارة املؤملــة لنمــّو الــذات وتكاملهــا. ويظهر 

ــل  ــاة. فالتكام ــاط وتفاهــة الحي ــأس واإلحب ــاق مــن خــالل شــعور الشــخص بالي هــذا اإلخف

ميكــن تحقيقــه وتعزيــزه عندمــا يقــّدم املجتمــع ألبنائــه الدعــم الــالزم وعندمــا يكــون معنــى 

الحيــاة واضًحــا.

:1(Kohlberg ) 4 ـ النمّو األخالقي عند كولربج

ومــن  وتصاعــدي  متــدّرج  بشــكل  األخالقــي  النمــّو  يســري  كولــربج  بحســب   

1-  لورنس كولبريج (Lawrence Kohlberg 1987-1927) عامل نفس أمرييك حائز دكتوراه يف علم النفس من جامعة 

شيكاغو وقد تركزت أبحاثه عىل النمّو األخالقي. قام بالتدريس يف جامعات شيكاغو، بيل وهارفرد، وقد أنهى حياته 

عام 1987 بسبب اآلالم النفسية التي كان يعانيها.
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مرحلــة إىل أخــرى. ومــن املتوقّــع أن يتقــّدم الطفــل يف مجــال الســلوك األخالقــي كلــام كــرب ومنــا. 

ــًدا املســتوى األخــري مــن النمــّو األخالقــي. يف  غــري أن بعــض املراهقــني والراشــدين ال يبلغــون أب

ــد  ــم عــىل التقالي ــريف القائ ــوغ املســتوى الُع ــون إىل بل ــة، معظــم املراهقــني يتوصل ــة املراهق بداي

واملعايــري اإلجتامعيّــة املختّصــة بجامعــة أو مبجتمــع محــّدد ( القيــم االجتامعيّــة والدينيّــة والحفاظ 

عــىل الُعــرف االجتامعــي).

ــبب  ــي بس ــي املنطق ــري األخالق ــون إىل التفك ــابعة ال يتوجه ــل الس ــا قب ــال م إن األطف  

ــون إىل  ــن يتوّصل ــدين الذي ــن الراش ــل م ــاك قالئ ــور). وهن ــني األم ــط ب ــة (الخل ــتمرار األنوي اس

ــات  ــى املجتمع ــذي يتخطّ ــتوى ال ــذا املس ــي (20 %)، ه ــّو األخالق ــن النم ــامي م ــتوى الس املس

والعدالــة. اإلنســانيّة  األخــالق  بإتجــاه  والتقاليــد 

يعــرض كولــربج يف كتابــه «تجــارب يف النمــّو األخالقــي»1 ثــالث مراحــل أساســية يف النمــّو األخالقــي، 

ولــكل مرحلة مســتويات:

املرحلــة األوىل: األخالقيــة مــا قبــل الُعرفيــة (Pre-conventional): تتّصــف بالخضــوع  أ- 

للســلطة القامئــة مــع تجّنــب العقــاب وتبــادل املصالــح.

املســتوى األول: يقــوم عــىل الطاعــة للســلطة العليــا مــع الرغبــة يف تجّنــب العقــاب الجســدي. - 

ــا مــا تكــون قــرارات الشــخص قامئــة عــىل املبــدأ اآليت: «القــوة هــي الحــق، مــن ميــِش  وغالبً

معهــا يكســب».

املســتوى الثــاين: هــو تبــادل املصالــح القائــم عــىل املبــدأ «حــك يل ظهــري أحــّك لــك ظهــرك». - 

ــا  ــه األخالقــي هن فاملصلحــة الشــخصيّة هــي رقــم واحــد يف اهتاممــات الشــخص. إن التوّج

يقــوم عــىل املنفعــة املاديّــة. وهــذا املبــدأ يفــّرس فســاد الســلوك األخالقــي الــذي يتجــّىل يف 

عمليــات النصــب واالختــالس املــايل والغــش يف السياســة واالمتحانــات واالنتخابــات وإيــذاء 

اآلخريــن.

هـــذهب.  تتّصـــف   :(Conventional) الُعرفيّـــة  األخالقيّـــة  الثانيـــة:  املرحلـــة 

1 - Kohlberg, L. (1981).  Essays on Moral Development.                                           
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ــق  ــة وفـ ــن أو األكرثيـ ــة اآلخريـ ــاع لرغبـ ــي واالنصيـ ــرف االجتامعـ ــاة الُعـ ــة مبراعـ  املرحلـ

ــع. ــائدة يف املجتمـ ــم السـ ــني والقيـ القوانـ

ــكام -  ــوء األح ــرصّف يف ض ــا يت ــخص هن ــي. فالش ــق االجتامع ــي التطاب ــتوى األول: ويعن املس

ــة القامئــة يف املجتمــع. يعتقــد الشــخص يف هــذا املســتوى بأنــه ال  ــة والدينيّ والقيــم األخالقيّ

ــام كان الســبب. ــرسق مه يجــوز أن ي

املســتوى الثــاين: يتعلّــق مبســتوى الوعــي للنظــام االجتامعــي ومــا فيــه مــن أنظمــة وقوانــني - 

تســمح بحــّل بعــض املشــكالت واالنحرافــات مثــل قانــون الجــزاء والعقــاب يف حــال الرسقــة 

ــد األمــن االجتامعــي واالســتقرار  ــني تســاعد عــىل توطي والجرميــة ومــا شــابه. وهــذه القوان

وتجعــل املواطنــني سواســية أمــام القانــون.

ــة  ــذه املرحل ــل ه ــة (Post conventional) : متثّ ــد الُعرفيّ ــا بع ــة م ــة: األخالقي ــة الثالث ج. املرحل

أعــىل مســتوى يف النمــّو األخالقــي بحيــث يتــرصّف الشــخص وفًقــا للدســتور والقيــم اإلنســانية 

كالعدالــة وحقــوق اإلنســان وكرامتــه.

ــود -  ــادىء والبن ــالن املب ــن إع ــذي يتضّم ــالد ال ــتور الب ــر دس ــل يف جوه ــتوى األول: يتمثّ املس

ــري  ــة التفك ــان يف حري ــوق اإلنس ــن حق ــة، وتضم ــيّة واالجتامعيّ ــاة السياس ــم الحي ــي تنظّ الت

ــر هنــا إىل الدســتور عــىل أنــه تعبــري عــن  واملعتقــد وتكافــؤ الفــرص بــني املواطنــني. إذ يُنظَ

نظــام الحكــم.

ــة كقيمــة إنســانيّة رائعــة والتــي قــد ال -  ــة االجتامعيّ املســتوى الثــاين: يعنــي مبــادىء العدال

تكــون مكتوبــة يف النــص بقــدر مــا هــي مامرســة املبــادىء والقيــم املشــرتكة. ولكــّن املســتوى 

ــة واملســاواة  ــة والعدال ــم املجــرّدة كالحري ــاب القي ــة يدخــل يف ب ــة الثالث ــن املرحل ــاين م الث

وحقــوق اإلنســان وكرامتــه وهــي قيــم إنســانية ممتــازة.

ولكــن  األفــراد.  بــني  املتبــادل  االحــرتام  بلــوغ  النهايــة  يف  يعنــي  األخالقــي  النمــّو  إن 

الشــعور  يكتســب  أن  املســتوى  هــذا  إىل  الحًقــا  يصــل  أن  قبــل  الطفــل  عــىل  يتوجــب 
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بالواجــب األخالقــي، وبــدون هــذا الشــعور، لــن يتشــّكل لديــه جوهــر النمــّو األخالقــي. ويســتدعي 

ــرتام.  ــزم) واالح ــة (الح ــب، الهيب ــاعر: الح ــة مش ــني ثالث ــة ب ــي التوليف ــب األخالق ــعور بالواج الش

وهــذه املبــادىء مهّمــة وأساســيّة يف التنشــئة األخالقيّــة لألطفــال أكان ذلــك يف البيــت أو املدرســة.1 

1- يعقوب، غسان، دمعة، ليىل.(2015). املعجم املوسوعي يف علم النفس. 
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خامتة

ــم  ــي يف الجس ــم الوظيف ــي التنظي ــذي يعن ــّو ال ــوم النم ــل مفه ــذا الفص ــا يف ه عالجن

والشــخصيّة والســلوك، ألن الغايــة هــي بلــوغ النمــّو الســوّي وتعزيــز عوامــل الحاميــة والحــّد مــن 

عوامــل املخاطــرة.

ــن ينتــرصون عــىل  ــال الذي ــد األطف ــة عن ــا موضــوع املرونيّ ــّو، طرحن ــة النم ولإلضــاءة عــىل أهمي

ظروفهــم الصعبــة. وهــذا االنتصــار يتحّقــق إذا كان الطفــل عــىل عالقــة طيّبــة مــع أحــد األبويــن 

عــىل األقــل أو مــع مــن يحــّل مكانهــام. لقــد تبــنّي أيًضــا أن دور املعلّــم مهــّم للغايــة يف مســاعدة 

ــة بعوامــل الحاميــة وتكلمنــا عــىل املخــارج  ــب عــىل مشــكالته. لــذا، ربطنــا املرونيّ الطفــل للتغلّ

الســعيدة عنــد األطفــال- األبطــال الذيــن اســتطاعوا أن يحّولــوا األمل والفقــر واملأســاة إىل حكايــة 

جميلــة ورائعــة ويخرجــوا مــن الضغــوط منترصيــن.

تناولنــا أيًضــا يف هــذا الفصــل أهــّم نظريات النمــّو التي تدخــل يف صميم بحثنــا: األمنوذج 

البيوإيكولوجــي الــذي يبــدو فيــه النمــّو كعمليــة مســتمرة مــن التغــريات الحاصلــة بفضــل التفاعل 

الديناميــيك بــني خصائــص الفــرد والبيئــات املختلفــة التــي تدخــل يف مجالــه الحيــوي وتؤثــر فيــه. 

ثــم جــاءت نظريــة فرويــد التــي تعطــي أهميــة كــربى لــدور الغرائــز والدوافــع يف تحريــك الســلوك 

الــذي قــد يتجــه نحــو الســواء أو الالســواء. فالرصاع بــني حاجات األنــا وضغــوط األنا األعــىل( العليا) 

قــد يــؤّدي إىل ظهــور االضطرابــات الُعصابيّــة  ( مثــال القلــق والهســترييا واالكتئــاب الــخ...). ومــن
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ــا للتعامــل مــع  ــد وســائل الدفــاع النفســيّة التــي تلجــأ إليهــا األن ــة فروي ــة يف نظري األركان املهّم

ــة، جــاء الســلوك ســويّا. ــة إيجابي ــام كانــت الوســيلة الدفاعيّ ــق. إذ كل ضغــوط القل

ــى  ــوالدة وحت ــذ ال ــّو النفــيس ـ االجتامعــي من ــج مظاهــر النم ــد عال ــا إيركســون فق أم

ســن الشــيخوخة، وحــدّد مثــاين مراحــل بحيــث تظهــر يف كل مرحلــة إمكانــات جديــدة يف مســار 

النمــّو( الثقــة األساســيّة، االســتقالليّة، املبــادرة، العمــل واالجتهــاد، بنــاء الهويـّـة، األلفــة، اإلنتاجيّــة، 

تكامــل الــذات).

يف مــا يتعلـّـق بالنمــّو األخالقــي يف نظريــة كولبــريج، تبــنّي وجــود ثــالث مراحــل: مــا قبــل 

العــريف    ( الخضــوع للســلطة والتعامــل معهــا عــىل أســاس املصلحــة الشــخصيّة)، العــريف ( االلتــزام 

باألعــراف والقوانــني) ثــم مــا بعــد العــريف ( االلتــزام بالقيــم واملبــادىء اإلنســانيّة).

نعتقــد أن هــذا الفصــل مهــّم ومفيــد للقــارىء وكذلــك لألهــل واملعلمــني، ألنــه يقــّدم 

فكــرة واضحــة عــن اإلمكانــات التــي ميكــن توفريهــا والعمــل عليهــا مــن أجــل مســاعدة األطفــال 

الالجئــني بصــورة عامــة واألطفــال الفلســطينيني بصــورة خاصــة لتحقيــق بعــض متطلّبــات النمــّو 

ويف طليعتهــا املرونيّــة التــي نعتربهــا البــاب امللــويك الــذي يوصلنــا إىل نــور الرجــاء وإنتصــار الــذات.
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الفصل الثاين

االضطرابات النفسية والسلوكيّة عند األطفال

متهيد

أ ـ مفهوم اإلضطراب النفيس والسلويك عند األطفال

ب ـ أسباب االضطرابات النفسية أو السلوكية

ج-   أنواع االضطرابات

أوالً- السلوك املرتبط بعدم األمان

قلق االنفصال- 

الخجل- 

االكتئاب- 

تدينَّ تقدير الذات- 

ثانيًا- املشكالت العالئقيّة

العزلة االجتامعيّة أو االنطواء- 

العدوانيّة- 

الغضب- 



72

ثالثًا- السلوكيات غري الناضجة

نقص االنتباه.- 

ضعف االنتباه وكرثة الحركة.- 

رابًعا- السلوكيات املضادة للمجتمع

الرسقة- 

خامتة
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االضطرابات النفسية والسلوكيّة عند األطفال

ــي متــأل  ــاك بعــض الحاجــات األساســيّة الت «هن

كيــان اإلنســان. وهــذه الحاجــات نحرصهــا 

يف العيــش الكريــم والحــب والتعلّــم واألثــر 

الطيّــب يف الحيــاة»

Stephan Covey

متهيد 

إن موضــوع الّدراســة الحاليّــة هــو اإلضطرابــات االنفعاليّــة والســلوكية التــي يعــاين منهــا 

ــا  ــات ودراســة أعراضه ــرّف إىل هــذه االضطراب ــن التع ــا م ــّد لن ــذا، ال ب ــال الفلســطينيون. ل األطف

ــة. وأســبابها حتــى ميكننــا تفســري النتائــج امليدانيّ

يتعــرض األطفــال لالضطرابــات االنفعاليــة والســلوكيّة يف مجــرى حياتهــم ومراحــل 

منّوهــم. البعــض منهــا يكــون طبيعيًــا ويرتبــط بأزمــات النمــّو، والبعــض اآلخــر قــد يســتمر ويؤثـّـر 

ــتقبلهم. ــدرايس ومس ــم ال ــال ويف تحصيله ــلبًا يف األطف س

مفهوم االضطراب النفيس والسلويك عند األطفالأ- 

يقصــد بالطفــل املضطــرب إنفعاليٍّــا أو ســلوكيٍّا ذاك الطفــل الــذي ال يســتطيع أن يقيــم 

عالقــات إجتامعيــة ســليمة وفّعالــة مــع أقرانــه، وأن يكــون ســلوكه متوافًقــا مــع متطلّبــات النمــّو 

الّســوي.
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ــوي  ــري الس ــان غ ــوي واإلنس ــان الس ــني اإلنس ــرق ب ــد”S.Freud”1 أن الف ــد فروي ويعتق

يكمــن يف شــّدة النــزوات والرصاعــات وآليّــات الدفــاع النفســيّة التــي تكــون غالبًا ســلبيّة ومســتمرة 

عنــد الفــرد غــري الســوّي.

ويتّخــذ االضطــراب أعراًضــا متعــّددة، إذ يتّصــف ســلوك الطفــل املضطــرب بصفــات دالّة. 

فقــد يغلــب عليــه العــدوان والتمــرّد ضــد ممثــيل الســلطة كاألهــل واملدرســني، وقــد يعــزف عــن 

مخالطــة زمالئــه إذا كان مكتئبًــا، وقــد يصــاب بقلّــة االنتبــاه وكــرثة الحركــة. كــام قــد يكــون ســهل 

االســتثارة، فيثــور برسعــة عــىل مــن حولــه، وأحيانـًـا تنتابــه نوبــات مــن البــكاء أو الغضــب يحطـّـم 

ــديدة، والشــعور  ــك بالحساســيّة الّش ــل ذل ــه. وقــد يتّصــف ســلوكه مقاب ــا األشــياء التــي حول فيه

بالخجــل واالرتبــاك يف املواقــف االجتامعيــة، ويفقــد ثقتــه باآلخريــن، ويتوقّــع الفشــل يف أعاملــه. 

وهــذه املــؤّرشات املذكــورة تتناقــض مــع مبــادىء الّصحــة النفســيّة وخصائــص النمــّو الســوّي.

ــا يكــون عاجــزًا عــن تكويــن صــورة إيجابيــة  ــا إنفعاليً إن الطفــل الــذي يعــاين اضطرابً  

ــل الــذي نشــأ يف بيئــة فقــرية ومل يُشــبع  عــن نفســه وعالقــة ســليمة مــع اآلخريــن. كذلــك الطّف

ــبق  ــه مل يس ــخصيته، ألن ــلياًم يف ش ــًوا س ــق من ــن أن يحّق ــز ع ــة يعج ــب والحامي ــه إىل الح حاجات

ــه،  ــد مــن أبوي ــة والتهدي ــى الــرضب واإلهان ــذي يتلّق ــه. والطفــل ال ــه أن شــعر بحــّب األهــل ل ل

قــد ينحــرف ســلوكه، وســوف يــرى العــامل مبنظــار أســود. وهــذا كلــه ينعكــس ســلبًا عــىل ســلوكه 

ــن. ــع اآلخري ــه م ــته وعالقت ودراس

ينبغــي أن ال نقلّــل مــن أهميــة اضطرابــات األطفــال، وأن ال نهملهــا، خصوًصــا إذا إتصفــت 

هــذه اإلضطرابــات بالتكــرار. إذ أّن التغــايض عنهــا ســوف يــؤّدي إىل تفاقمهــا بحيث يُصبــح من الصعب 

الحًقــا التغلــب عليهــا. وحــرّي بالكبــار أن مييّــزوا بــني مــا هــو اضطــراب خفيــف يف حيــاة الطفــل، وبــني 

مــا هــو اضطــراب خطــر يســتدعي العــالج.

1- Freud, S. (1922,2001). Introduction à  la psychanalyse. p.247.
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عــرّف كوفــامن 1(Kauffman 1977) األطفــال املضطربــني ســلوكيٍّا بأنّهــم أولئــك الذيــن 

ــا، وغــري ُمرضيــة لهــم شــخصيٍّا، وذلــك بشــكل  يســتجيبون لبيئتهــم بطريقــة غــري مقبولــة اجتامعيٍّ

واضــح ومتكــّرر.

ويــرى «كابلــن» و»ســادوك» 2 (Kaplan and Sadock)  أن القلــق هــو املفهــوم املحوري 

ــل. ويف هــذا االتجــاه  ــد الطف ــة عن ــراض اإلكلينيكيّ ــم معظــم مســارات األع ــا إىل فه ــذي يقودن ال

تتعــرض لالضطرابــات عمليــات التفكــري وكذلــك الســلوك واالســتجابات الفيزيولوجيــة...

ــات  ــب الدراس ــلوك، وبحس ــات الّس ــار إضطراب ــول إنتش ــة ح ــرات ثابت ــد تقدي ال توج

ــذه  ــني. وه ــال واملراهق ــدى األطف ــني 5 - 15 % ل ــا ب ــراوح م ــارها ت ــبة إنتش ــإن نس ــة، ف املختلف

االضطرابــات قــد تكــون بدرجــة متوســطة أو شــديدة. أمــا إذا أخذنــا االضطرابــات البســيطة، فإنهــا 

ــري.  ــك بكث تصــل إىل أكــرث مــن ذل

 أسباب االضطرابات السلوكيّة:ب- 

ــك مــن خــالل  ــة، وذل ــات وراثيّ ــد تكــون أســباب االضطراب ــة: ق ــة والبيولوجيّ 1 ـ العوامــل الوراثيّ

مالحظــة إرتفــاع معــّدل حدوثهــا يف عســئائالت معيّنــة دون ســواها. فقــد ّدلــت بعــض 

البحــوث عــىل وجــود عالقــة بــني زيــادة أو إنخفــاض بعــض العنــارص والتفاعــالت الكيميائيّــة 

ــامء إىل أّن  ــل العل ــرى. وتوّص ــة أخ ــن جه ــة م ــات االنفعاليّ ــة واالضطراب ــن جه ــاغ م يف الدم

التغــرّيات الكيميائيّــة مــن شــأنها أن تخــّل بالتــوازن الدقيــق بــني الجهــاز العصبــي الّســمباوي 

ــمباوي.3  ــي الباراس ــاز العصب والجه

1 - Kauffman, James M. (2011). Characteristics of Emotional and Behavioral Disorders of 

Children and Youth. P. 50.

2 - Kaplan, H., Sadock, B. (1983, 2009). Comprehensive Textbook of Psychiatry.  P. 1746.                                

3- يحيى خولة أحمد. االضطرابات الّسلوكيّة واالنفعالية. ص. 32.
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2 ـ  العوامــل األرسيـّـة: تلعــب العالقــات األرسيـّـة دوًرا بالــغ األهميّــة يف تشــكيل شــخصيّة الطفــل 

وســلوكه. فــاألرسة املتامســكة والحاضنــة تعــّزز عوامــل الحاميــة لــدى األطفــال، بعكــس األرسة 

التــي يكــرث فيهــا الشــجار والعنــف والتــي تدفــع األبنــاء إىل االضطرابــات النفســيّة والســلوكيّة.

3 ـ  العوامــل املدرســيّة: تعتــرب املدرســة املــكان املناســب لتعليــم األطفــال، وتزويدهــم باملهــارات 

ــودة  ــل: ج ــم مث ــايب للتعلّ ــاخ اإليج ــر املن ــة توفّ ــت املدرس ــإذا كان ــة. ف ــة واالجتامعيّ املعرفيّ

ــدة كاحــرتام الــذات واآلخريــن  التعليــم ومســاندة التالمــذة وتدريبهــم عــىل الســلوكيات الجيّ

واالنفتــاح واملســؤولية الــخ... فإنهــا تصبــح عامــالً قويـًـا يف درء األخطــار النفســيّة عــن الطفــل، 

ــم،  ــاض جــودة التعلي ــاخ الســيىء( إنخف ــة ذات املن ــا املدرس ــة. أم ــل الحامي ــده بعوام وتزوي

وعــدم إهتــامم املعلــم بالتالمــذة وســيطرة الفــوىض والعنــف يف ســلوك املعلمــني والتالمــذة) 

فــإن املدرســة تكــون يف هــذه الحالــة بيئــة ســيئة تزيــد مــن حــّدة مشــاكل األطفــال األرسيّــة 

وتدفعهــم إىل املزيــد مــن االضطرابــات والتعــرث الــدرايس.

 INSERM) 4 ـ العوامــل املعرفيــة: تشــري املؤسســة الوطنيــة للصحــة والبحــث الطبّــي يف باريــس

ــل املخاطــرة  ــن عوام ــل هــام م ــد الطف ــري عن ــة والتعب 2005) إىل أّن التعــرث يف اكتســاب اللغ

التــي تــؤّدي إىل اضطــراب الســلوك، ألن هــذا القصــور ال يســاعد الطفــل عــىل التعبــري الشــفوي 

الواضــح عــن مشــاعره أمــام اآلخريــن. وهــذا مــا يدفعــه إىل رّدات فعــل ســلبية غــري مقبولــة 

إجتامعيًــا. لــذا، يعتــرب الرســوب يف القــراءة والتعبــري الشــفوي مــن املــؤرشات الهامــة الضطــراب 

الســلوك.

مــن  لــألرسة  واالجتامعــي  االقتصــادي  املســتوى  تــديّن  يُعتــرب  األقتصاديّــة:  العوامــل  ـ   5

الســلوكيّة  التــي تزيــد مــن احتــامل تعــرّض األطفــال لالضطرابــات  الســلبيّة  العوامــل 

األطفــال  بإصابــة  تنبــىء  التــي  املتغــرّيات  أقــوى  مــن  يَُعــّد  فالفقــر  واالنفعاليّــة. 

باالضطرابــات الســلوكيّة. كــام أن ســوء الوضــع االجتامعــي يقلّــل مــن تقديــر الــذات
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 لدى الطفل، مام يسّهل حدوث االضطراب النفيس والسلويك لديه.1

ج- أنواع االضطرابات

كثــرية هــي االضطرابــات االنفعاليّــة والســلوكيّة عنــد األطفــال. وســنكتفي بالرتكيــز عــىل 

.Beck مــا يخــدم دراســتنا امليدانيّــة يف ضــوء نتائــج رائــز

Insecure Behavior أوالً: السلوك املرتبط بعدم األمان

يُطلــق هــذ املصطلــح عــىل األطفــال الذيــن تعوزهــم الثقــة بالنفــس، ويشــعرون 

بالخــوف والقلــق. ويشــمل هــذا النــوع مــن الســلوك حــاالت القلــق، وانخفــاض تقديــر الــذات، 

ــي. ــحاب االجتامع ــل واالنس ــد، والخج ــدة للنق ــيّة الزائ ــاب، والحساس واالكتئ

قــد يكــون القلــق إيجابيٍّــا بّنــاًء أو هّداًمــا ومعّوقـًـا للســلوك. والقلــق هــو خــوف غامــض 

يقــوم عــىل توقـّـع األســوأ. وهــذا التوقـّـع يبقــى ضمــن دائــرة الوهــم، وخــارج حلبــة الواقــع. وهــو 

شــعور املــرء بــاألمل النفــيس والتوتـّـر والهــّم والغــّم والخــوف مــن حــدوث مكــروه لــه.2

ويقــوم القلــق عــىل الشــعور بالضيــق، وانشــغال الفكــر، وترقـّـب الكارثــة، وعــدم االرتياح 

حيــال مشــكلة متوقّعــة أو وشــيكة الوقوع.

إن علــامء النفــس ينظــرون إىل القلــق عــىل أنّــه عــدّو مــؤذ ألنــه يســلب الفــرد الراحــة 

والّســعادة ويرمــي بــه يف أحضــان الهمــوم الّدامئــة واآلالم الجســديّة املختلفــة.

اضطـــراب  يُعـــّد   :Separation Anxiety Disorder (SAD) االنفصـــال:  قلـــق 

1 - Henninger,w, et al. (2014). Poverty, Caregiver Depression and Stress as Predictors of 

Children`s Externalizing Behaviors. J. of Child and Family, Vol 19, P. 467-479.

 2- يعقوب، غسان. كيف نتغلب عىل القلق والخوف. ص: 62.
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ــان  ــل بعــدم األم ــث يشــعر الطف ــال، حي ــد األطف ــائعة عن ــات الّش ــق االنفصــال مــن االضطراب قل

ــوف  ــعور بالخ ــذا الش ــا. وه ــه عنه ــدان األم وانفصال ــامالً لفق ــاك إحت ــية وأّن هن ــة النفس والراح

يتعــّزز كلــام اشــتّد العنــف املنــزيل ضــد األم مــن جانــب األب. كــام أن غيــاب األم القــرسي عــن 

املنــزل وانفصالهــا عــن الطفــل وخصوًصــا خــالل الســنتني األوىل والثانيــة يعتــرب عامــالً رئيســيًا يف 

ــني 4 - 5 %. ــراوح نســبة إنتشــاره ب ــد الطفــل. وت ــق االنفصــال عن تشــكيل قل

أعراض قلق االنفصال

ــى ميكــن تشــخيص  ــة حت ــة مــن األعــراض اآلتي بحســب (DSM-V-2013)، يجــب أن تظهــر ثالث

اإلضطــراب املذكــور بــرشط أن يــدوم اإلضطــراب شــهرًا كامــالً عــىل األقــل بشــكل مســتمر:

الشــعور بضيــق شــديد يتكــرر يف وضعيــات االبتعــاد عــن املنــزل أو اإلنفصــال عــن الشــخص - 

املحبــوب...

ــق بخوفــه مــن فقــدان الشــخص املحبــوب -  ــدى الطفــل يتعلّ ــم ل ــال شــديد ودائ إنشــغال ب

ــاة... ــة، وف ــة، مــرض، جــراح، كارث ــه بســبب مصيب ــه عن وإنفصال

خــوف شــديد ومســتمر مــن أن حدثـًـا مشــؤوًما ســوف يفصــل الطفــل عــن الشــخص املحبوب - 

(خطــف، ضيــاع، حادث مــرور...).

رفــض الذهــاب إىل املدرســة أو إىل مــكان آخــر بســبب الخــوف مــن االنفصــال واالبتعــاد عــن - 

لبيت. ا

خوف شديد لدى الطفل من البقاء مبفرده يف املنزل.- 

رفــض الذهــاب إىل النــوم مــن دون أن يكــون الشــخص املحبــوب بقربــه، كذلــك رفــض النــوم - 

خــارج املنــزل.

كوابيس ليليّة متكّررة يكون محورها اإلنفصال.- 

 -
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شــكاوى جســدية متكــّررة ( أوجــاع الــرأس، البطــن، تقيــؤ، غثيــان. هــذه األعــراض تحــدث - 

ــل لحــدوث االنفصــال). بعــد االنفصــال  أو مــن بــاب التخيّ

أسباب القلق1:

هناك عدد من العوامل التي تؤّدي إىل القلق أو متّهد له.

1 ـ فقــدان الشــعور باألمــن: ميثـّـل عــدم الشــعور الداخــيل بالطأمنينــة ســببًا رئيســيًا للقلــق. ومــن 

أهــم العوامــل التــي تــؤّدي إىل فقــدان هــذا الشــعور نذكــر:

عــدم االســتقرار العائــيل بســبب الضيــق املــادي والشــجار الدائــم بــني الزوجــني والقســوة - 

يف التعامــل مــع األبنــاء.

الكــامل الزائــد Perfectionism :حيــث يتوقـّـع األهــل مــن الطفــل أكــرث مــام يقــدر عليــه. - 

وهــذا األمــر يشــعره بالتقصــري والعجــز والقلــق.

اإلهــامل Neglect حيــث أن إهــامل األهــل للطفــل أو التســاهل الزائــد معــه إىل درجــة - 

الالمبــاالة يدفعانــه إىل الشــعور بالضيــاع وعــدم األمــان.

ــن -  ــة م ــه إىل حال ــؤّدي ب ــد ي ــل ق ــب األه ــن جان ــل م ــد للطف ــد Criticism : الزائ النق

االضطــراب والتوتّــر ويشــعره بالشــك يف ذاتــه. 

2 ـ الشــعور بالذنــب Guilt: يشــعر الطفــل بالقلــق الّشــديد عندمــا يعتقــد أنـّـه تــرصّف عــىل نحــو 

ّيسء. وتــزداد املشــكلة تعقيــًدا عندمــا يتكــّون لــدى الطفــل إحســاس عــام بأنــه ال يتــرصّف 

ــث  ــة الطفــل بحي بالطريقــة الصحيحــة. وهــذا يعــود إىل أســلوب األهــل الخاطــىء يف تربي

يوبخونــه باســتمرار، ويرضبونــه ألتفــه األســباب.

3 ـ تاريــخ األرسة Family History: إن القلــق واالكتئــاب يعــودان يف كثــري مــن األحيــان إىل جــو 

ــد  ــة تلعــب دوًرا حاســاًم يف تشــكيل الســلوك وطريقــة التفكــري عن األرسة. فالتنشــئة العائلي

األبنــاء.

1- شيفر، شارلز، ميلامن، هوارد. مشكالت األطفال واملراهقني. ص. 116.
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ــم  ــض التوائ ــىل بع ــا ع ــامء البيولوجي ــا عل ــام به ــي ق ــات1 الت ــض الدراس ــرت بع أظه

ــل  ــال يصــل إىل 80 % مقاب ــّو األطف ــة يف من ــري الوراث ــري املتســاوية أن تأث املتســاوية وغ

20 %  للبيئــة، بينــام يعتقــد علــامء االجتــامع وعلــامء النفــس أن التأثــري متبــادل بــني 

ــة. ــة و50 % للبيئ ــون 50 % للوراث ــم يعط ــة وه ــات والبيئ الجين

4 ـ اإلحبــاط الشــديد Excessive Frustration: يــؤّدي اإلحبــاط الزائــد إىل مشــاعر القلــق 

والغضــب، حيــث ال يتمكــن الطفــل يف كثــري مــن الحــاالت مــن التعبــري عــن غضبــه بســبب 

ــددة: ــي متع ــاط فه ــباب اإلحب ــا أس ــه. أم ــوط املفروضــة علي الضغ

شعور الطفل بعدم القدرة عىل تحقيق حاجاته.- 

شعوره بأنه ال يؤّدي عمله بشكل جيّد يف املدرسة.- 

شــعوره بعــدم الرضــا عــن عالقتــه مــع أصدقائــه أو إخوانــه. فالطفــل الــذي يعــاين القلــق - 

املزمــن يصبــح القلــق عــادة لديــه. وبــدالً مــن أن يفعــل شــيئًا حيــال املشــكلة، فهو يســتمر 

يف التفكــري فيهــا، فيــزداد شــعوره بالتوتــر والقلــق واليــأس.2

بالنســبة للعــالج: يجــب إجــراء تقييــم طبــي نفــيس للطفــل للوصــول إىل تشــخيص متكامــل. إذ 

ــة نذكــر: ــة. ومــن التقنيــات العالجيّ ــة العالجيّ بــدون ذلــك ال ميكــن وضــع الخطّ

العــالج الســلويك أو املعــريف ( برنامــج املكافــآت، تصويــب املعتقــدات الخاطئــة، التشــجيع - 

ورفــع مســتوى تقديــر الــذات والثقــة بالنفــس ...)

العالج باللعب (Play Therapy) الذي يسمح للطفل بالتعبري عن مخاوفه ومشاعره.- 

1- Ridley, Matt. (2003). Nature Via Nurture:Genes, Experiences and what makes us Human. 

 2- مكمهون، غالديان. ال قلق بعد اليوم. ص. 23.
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التنســيق مــع األهــل لتوفــري بيئــة ســليمة ( تبديــل أســلوب الرتبيّــة وحســن التعامــل مــع - 

الطفــل).

بعض العقاقري التي يصفها الطبيب ملّدة قصرية.- 

Shyness ـ الخجل

يتّصــف الخجــل بامليــل إىل الشــعور بالضيــق والتوتـّـر واالرتبــاك يف املواقــف االجتامعيّــة 

ــاء . فالطفــل الخجــول ال يشــارك رفاقــه يف اللعــب واألنشــطة املختلفــة، فهــو  ويف مواجهــة الغرب

يفّضــل أن يتجّنــب التواصــل مــع اآلخريــن، ويبتعــد عــن كل شــخص يوّجــه إليــه اللــوم أو النقــد. 

فالخجــل الشــديد يعرقــل عمليــة التفاعــل االجتامعــي ويُحــرم الطفــل مــن التعبــري الشــفوي عــن 

الــذات.

أعراض الخجل:

يرتافق الخجل مع أعراض متعّددة منها:

األعــراض الّســلوكيّة: حيــث يتجّنــب الطفــل التواصــل البــرصي، ويتكلــم بصــوت منخفــض، . 1

وال يقــوم باملبــادرة ويفضــل االنســحاب االجتامعــي. لــذا نالحــظ لديــه االســتعامل املفــرط 

لإلنرتنــت.       

ــّم، . 2 ــاف الف ــرّق واالرتجــاف، جف ــّب، التع ــات القل ــّدل دقّ ــادة مع ــة: زي ــراض فيزيولوجيّ أع

ــذات أمــام املوقــف  ــان، الخــوف مــن فقــدان الســيطرة عــىل ال ــدوار أو الغثي الشــعور بال

املحــرج.

أعــراض معرفيّــة: خــوف الطفــل مــن التقويــم الّســلبي لــه، واعتقــاده بأنــه ضعيــف وغــري . 3

مرغــوب فيــه.

ــق . 4 ــاب والقل ــدة، االكتئ ــعور بالوح ــذات، الش ــر ال ــديّن تقدي ــاك، ت ــة: االرتب ــراض انفعاليّ أع

ــان. وعــدم األم
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أسباب الخجل

هناك مجموعة من العوامل التي ميكن أن تنّمي الشعور بالخجل.   

الشــعور بعــدم األمــان: تعتــرب الحاجــة إىل األمــن مــن الحاجــات األساســيّة لــكل طفــل. ولــيك . 1

يتحّقــق هــذا األمــن، فهــو يحتــاج إىل الشــعور بــأن هنــاك مــن يهتــّم بــه ويحميــه، ويحّقــق 

لــه الطأمنينــة مــن خــالل التعلــّق اآلمــن مــع األم (Secure Attachment). وإذا مل تتحّقــق 

هــذه الحاجــة، فــإن الطفــل يشــعر بالشــك والخجــل وال يثــق بنفســه أو يســتطيع التواصــل 

بنجــاح مــع اآلخريــن.

ــل . 2 ــاغ، مث ــق الدم ــض مناط ــز يف بع ــل يرتكّ ــي للخج ــاس البيولوج ــاس: إن األس ــزاج الحّس امل

ارتبــاط  لهــا  اللــوزة  أّن  ويبــدو   .(Amygdala) واللــوزة   (Hippocampus) الحصــني 

باالنفعــاالت، بينــام يلعــب الحصــني دوًرا مهــامٍّ يف عمليــة التعلّــم والدراســة.1

قــام ”Jerome Kagan“ مــع زمالئــه يف جامعــة هافــرد بأبحــاث عديــدة وطويلــة األمــد 

عــىل عــدد مــن األطفــال لدراســة مســألة الخجــل. تبــنّي أّن بعــض األطفــال يولــدون مبــزاج 

إنحســاري، مكبــوح  (Inhibited) أي خجــول، يف حــني يولــد باقــي األطفــال مبــزاج غــري مكبوح 

ــا يعــرض فيــه  (uninhibited) أو منفتــح عــىل الخــارج. ويف عــام 2010 نــرش ”Kagan“ كتابً

نتائــج خرباتــه وأبحاثــه2 محــاوالً أن يربــط املــزاج الخجــول بالعوامــل الجينيــة والبيولوجيــة 

ــع)  ــد املجتم ــة (تقالي ــة االجتامعي ــة والثقاف ــئة العائلي ــن التنش ــر دور كل م ــدون أن ينك ب

والوقــت والظــروف الطارئــة التــي قــد تســّهل أو تعرقــل عمليــة النمــّو.

1- Henderson, L.M. (1999).  Shyness. An Article for the Encyclopedia of Psychology, P. 3o.

2- Kagan, J. (2010). Temperament Thread: How Genes, Culture, Time and luck make us who 

we are. 
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يظهــر الخجــل عنــد الطفــل بحســب ”Kagan “ منــذ األشــهر األوىل بعــد الــوالدة، حيــث 

يــرّد الطفــل عــىل مثــريات البيئــة (مثــال الضجــة) بإســتجابات فيزيولوجيّــة وســلوكيّة شــديدة 

الحساســيّة. عــىل ســبيل املثــال، فهــو يــرضب برجليــه وتــزداد دقّــات قلبــه ويــرصخ بصــوت 

مرتفــع وملــدة أطــول مــن الطفــل العــادي، كــام أنــه يتوقـّـف عــن اللعــب ويختبــىء يف حضــن 

أمــه عندمــا يــرى شــخًصا غريبًــا قــد دخــل الغرفــة. ويفضــل هــذا الطفــل أن يلعــب مبفــرده 

أكــرث مــن اللعــب مــع أترابــه. لــذا يطلــق ”Kagan“ عــىل الطفــل الخجــول مصطلًحــا خاًصــا: 

 (Low Reactive) “ــكايس املنخفــض ــل ” االرت ــكايس املرتفــع“ (High Reactive) مقاب ”االرت

لغــري الخجــول.

ــارة الخجــل والشــعور . 3 الشــعور بالنقــص: بعــض العاهــات الجســديّة قــد تكــون ســببًا يف إث

بالنقــص، كــام أن أي تشــويه يف القامــة أو الوجــه يكــون تأثــريه ســلبيٍّا يف الشــخصيّة والســلوك. 

فاإلعاقــة الظّاهــرة التــي تجعــل بعــض األطفــال مختلفــني عــن غريهــم، قــد تجعلهم حّساســني 

ــم، أو  ــىل التعلّ ــدرة ع ــدم الق ــرى كع ــات األخ ــا اإلعاق ــن. أم ــون اآلخري ــث يتجّنب ا، بحي ــدٍّ ج

مشــكالت التعبــري اللغــوي فقــد تــؤّدي إىل االرتبــاك والضيــق النفــيس والتوتــر.

ــاالً . 4 ــون أطف ــا ينتج ــا م ــني غالبً ــل الخجول ــن Parental Modeling: إّن األه ــوذج الوالدي أمن

ــل.1 ــان إىل الخج ــة تؤّدي ــة والبيئ ــني. فالوراث خجول

إن الطفــل الخجــول ينتمــي عــادة إىل أهــل يعانــون القلــق والخــوف، وهــم يقومــون بالحامية 

املفرطــة لطفلهــم. وهكــذا، يتولـّـد لديــه الشــعور بالقلــق والعجــز والخجل.

مقابــل ذلــك، يُعــد ســوء معاملــة الطفــل وتوبيخــه باســتمرار مــن العوامــل الســلبيّة 

ا التــي تــؤّدي بــه إىل الشــعور بالعــار والنبــذ والهزميــة. وهكــذا يخــرس الطفــل جــدٍّ

1- شيفر، شارلز، ميلامن، هوارد. مشكالت األطفال واملراهقني. ص. 203.
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 مركزيــة الضبــط الــذايت (Locus of Control) ويعتقــد أن قــدره قــد أصبــح يف أيــدي 

اآلخريــن األقويــاء.

Depression ـ االكتئاب

االكتئــاب إضطــراب نفــيس شــائع يصيــب الصغــار والكبــار. ويتّصــف عنــد الصغــار مبيــل إىل 

الحــزن، وفقــدان الرغبــة يف اللعــب واملشــاركة يف األنشــطة. وهــو يرتافــق مــع تقلــب املــزاج املصحــوب 

بهبّــات الغضــب. عــالوًة عــىل ذلــك، نالحــظ تراجًعــا يف الرتكيــز والتحصيــل لــدى التلميــذ، واضطرابـًـا يف 

النــوم،. وتصــل نســبة االكتئــاب لــدى األطفــال إىل 2 - 3 %، أمــا عنــد املراهقــني فتصل إىل أكرث مــن 8 %.    

أعراض االكتئاب: 

بحســب DSM خمســة مــن األعــراض اآلتيــة تكفــي لتشــخيص االكتئــاب بــرشط أن تســتمر ألكــرث 

مــن شــهر.

ــق هــذا -  ــل وميكــن أن يالحظــه اآلخــرون. ويرتاف ــد الطف ــر عن ــم بالحــزن يظه شــعور دائ

ــات مــن الغضــب. الشــعور مــع هبّ

تراجع واضح يف االستمتاع باألنشطة اليوميّة.- 

إضطراب بارز يف الشهيّة أو الوزن.- 

صعوبة يف النوم أو حالة من النوم املفرط.- 

البطء يف النشاط الحريك أو االهتياج الحريك.- 

شعور بالتعب وفقدان النشاط.- 

الشعور بتديّن قيمة الذات والشعور بالذنب.- 

صعوبة يف التفكري والرتكيز ويف اتخاذ القرار.- 

أفكار متكّررة حول املوت أو االنتحار.- 
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تُعترب بعض املؤّرشات هاّمة ودالّة عىل إكتئاب الطفل.

املشــاعر واألفــكار الســلبية التــي تظهــر مــن خــالل شــعور الطفــل بالحــزن واليــأس، وصورة - 

الــذات الســلبية ( أنــا فاشــل، أنــا ال يشء، لــن أنجــح).

فقــدان الرغبــة يف مامرســة األنشــطة التــي كانــت محبّبــة للطفــل ســابًقا وعــدم االســتمتاع - 

بهــا، فضــالً عــن عــدم الرغبــة يف التواصــل مــع الرفــاق وحتــى مــع أفــراد األرسة.

ــاج -  ــاط، االهتي ــامل اإلحب ــىل احت ــدرة ع ــدم الق ــزاج وع ــب امل ــب وتقلّ ــن الغض ــات م هبّ

ــراد األرسة... ــع أف ــراك م ــع، الع الرسي

يجــب عــىل األهــل أن يأخــذوا باالعتبــار تلــك املــؤرشات ويدركــوا أن ابنهــم يعــاين حالــة 

إكتئابيّــة تســتدعي العــالج الفــوري وبــدون تأجيــل.

أسباب االكتئاب:

ــذا  ــل. وه ــخصيّة الطف ــر يف ش ــكل أو بآخ ــر بش ــاب تّؤث ــدة لالكتئ ــباب عدي ــاك أس هن

يتوقــف عــىل مــدى قدرتــه عــىل التعامــل مــع الضغــوط املختلفــة. هنــا نــورد بعــض األســباب التــي 

تــؤّدي إىل حالــة االكتئــاب:

العوامـــل  دور  حـــول  كثـــرية  دراســـات  توجـــد  والبيولوجيّـــة:  الوراثيّـــة  األســـباب  ـ   1

الوراثيّـــة يف هـــذا االضطـــراب1، وتبـــنّي أّن هنـــاك اســـتعداًدا وراثيٍّـــا يظهـــر بشـــكل 

وقـــد  الشـــديد.  اإلكتئـــاب  حـــاالت  يف  وبخاصـــة  العائـــالت،  بعـــض  يف  واضـــح 

املتشـــابهة  التوائـــم  ويف  نفســـها،  العائلـــة  يف  الحالـــة  تكـــرار  الّدراســـات  أظهـــرت 

1- Silberg, J. et al. (2010). Genetic and Environmental  influences on the Transmission of Parental 

Depression to Children’s Depression and Conduct Disturbance: An Extended Study, J. of Child 

Psycho. and Psychiatry, Vol 51, 6, p. 734-744.
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ــني  ــها أم يف بيئتـ ــة نفسـ ــم يف البيئـ ــت تربيتهـ ــن متّـ ــد الذيـ ــواء عنـ ــابهة، سـ ــري املتشـ وغـ

ـــا  ـــّل مصابً ـــىل األق ـــن ع ـــد الوالدي ـــاء إذا كان أح ـــدى األبن ـــر ل ـــد يظه ـــاب ق ـــني. فاالكتئ مختلفت

بـــه. وهنـــاك أبحـــاث عديـــدة تعـــزو ســـبب االضطـــراب إىل النقـــص الحاصـــل يف عمـــل 

 (Noradrenaline) و نورأدرينالـــني (Dopamine) الناقـــالت العصبيـــة مثـــل الدوبامـــني

ـــاّدات  ـــة ملض ـــج الفّعال ـــي النتائ ـــاث ه ـــذه األبح ـــم ه ـــا يدع ـــريوتونني (Serotonin). وم والس

االكتئـــاب (Anti-depressants) التـــي تعمـــل عـــىل تنشـــيط الناقـــالت العصبيّـــة بوســـائل 

كيميائيّـــة.

ــة: قــد يكــون االكتئــاب ردة فعــل لضغــوط البيئــة مثــل اإلســاءة  2 ـ األســباب األرسيّــة واالجتامعيّ

الجســديّة والجنســيّة والنفســيّة للطفــل يف األرسة، أو مثــل عمليــة االســتقواء يف املدرســة. كــام 

أن املشــاكل األرسيّــة املزمنــة تــؤّدي إىل مشــاعر االكتئــاب لــدى األطفــال. عــالوة عــىل ذلــك، 

هنــاك الصدمــات النفســيّة وعمليــات التهجــري والتهديــد بالقتــل واإلبــادة بســبب الحــروب 

والنزاعــات املســلّحة وعمليــات اإلرهــاب.

3 ـ العوامــل النفســيّة: هنــاك العوامــل النفســيّة التــي قــد تــؤّدي إىل حالــة مــن االكتئــاب عنــد 

األطفــال ومنهــا:

الشــعور بالذنــب: إن األطفــال الذيــن يشــعرون بأنّهــم مذنبــون أو ســيّئون يصابــون - 

ــم  ــم وترصفاته ــبب أفكاره ــاب بس ــتحّقون العق ــم يس ــدون بأنّه ــم يعتق ــاب، ألنه باالكتئ

 Early ــر ــان املبك ــبب الحرم ــة بس ــذ الطفول ــب من ــعور بالذن ــج الش ــد ينت ــيّئة. وق الس

deprivation. فكثــري مــن األطفــال الذيــن مل يتلّقــوا الحــّب والحنــان مــن األم، يشــعرون 

ــم. ــوب فيه ــري مرغ ــم غ بأنه

الغضــب املتّجــه نحــو الــذات: قــد يغضــب األطفــال بســبب قســوة األهــل واآلخريــن - 

ظاملــني  كأشــخاص  وإخوانهــم  وزمالءهــم  ومعلميهــم  آباءهــم  يــرون  فهــم  عليهــم. 

وقســاة. ويف حالــة اإلحبــاط يوّجــه بعــض األطفــال غضبهــم نحــو اآلخريــن، أو نحــو 
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ذواتهم، فيعّربون عن الغضب برّدات فعل جسديّة، أو بسلوكيّات عدائيّة.

ــون نحــو  ــن يتجه ــع اآلخري ــم م ــون املشــاعر الســلبيّة يف تفاعله ــن يعان ــال الذي إن األطف

التوتـّـر والغضــب والعدائيّــة وإيــذاء النفــس. فقــد يقــوم األطفــال بشــّد شــعرهم أو بخــدش 

أنفســهم عنــد شــعورهم بالتوتـّـر أو اإلحبــاط. فهــؤالء األطفــال يحاولــون إعتــامد أي طريقــة 

للتّخلـّـص مــن الشــعور بالتوتـّـر.

ــوء إىل  ــن اللج ــني، وميك ــل واملعلم ــه واأله ــل نفس ــاور: الطف ــة مح ــالج ثالث ــاول الع يتن

الطبيــب النفــيس الــذي قــد يصــف بعــض مضــادات االكتئــاب لفــرتة محــدودة إذا 

كانــت الحالــة تســتدعي ذلــك. ويف جميــع الحــاالت يُعتــرب اإلرشــاد النفــيس يف املدرســة 

ــب  ــامم بصحــة الطفــل النفســيّة يجــب أن يدخــل يف صل ــة. فاالهت ــة ملّح رضورة تربويّ

ــة. ــة الحديث ــرتاتيجيات الرتبيّ اس

Low Self Esteem ـ تديّن تقدير الذات

ــا  ــه إىل نفســه وم ــرء لنظرت ــم امل ــذات بحســب S. Coopersmith “1“ تقوي ــر ال ــي تقدي يعن

فيهــا مــن إتجاهــات إيجابيــة أو ســلبيّة نحوهــا (قبــول، رفــض) فضــالً عــن إعتقــاده بأنــه قــادر 

ــة أساســيّة تســهم يف بنــاء  ومهــّم وناجــح وذو قيمــة. وقــد حــّدد هــذا العالِــم ثالثــة رشوط عائليّ

ــر ذات مرتفــع: تقدي

الحب غري املرشوط للطفل يف أرسته.- 

وجود مبادىء وقيم محّددة بحيث يتم تطبيقها بشكل جيّد وثابت.- 

إحرتام الطفل من جانب أهله بشكل واضح.- 

ــا لقيــاس تقديــر الــذات (58 ســؤاالً) عنــد التالميــذ (8 - 15  وضــع كوبرســميث إختبــارًا عامليً

ــذات  ــذات: ال ــر ال ــارًا آخــر للراشــدين. ويقيــس األمنــوذج املــدريس أربعــة أشــكال لتقدي ســنة) واختب

ــة. ــة والــذات األكادمييّ ــة، الــذات العائليّ العامــة، الــذات اإلجتامعيّ

1 - Coopersmith, S. (2002). Self-esteem Inventories. Cal, Mind Garden.
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مــن املهــّم جــًدا أن يتّخــذ املعلــم قــرارات حاســمة لتحســني البيئــة الصفيّــة حتــى تصبــح 

ــة مــن التالميــذ، التحفيــز،  فّعالــة وصالحــة لبنــاء تقديــر الــذات عنــد األطفــال ( التوقّعــات العاليّ

اإلحــرتام، التغذيــة الراجعــة...)

ال بــد هنــا مــن التمييــز بــني تقديــر الــذات ومفهــوم الــذات. غالبًــا مــا يســتعمل العلــامء 

املصطلحــني بــدون فــرق يذكــر. غــري أن مفهــوم الــذات (Self- Concept) يختــّص بــإدراك التلميــذ 

ــة. أمــا تقديــر الــذات فهــو تقويــم  ــة مثــال املهــارات الرياضيّ ــة وغــري اآلكادمييّ لقدراتــه اآلكادمييّ

التلميــذ (أو الشــخص) لنفســه وجدارتــه مــن خــالل شــعوره بالرضــا أو عــدم الرضــا عــن نفســه.1

ــز بــني تقديــر الــذات العــام وتقديــر الــذات الخــاص.2 يتعلــق  ويحــاول ”M.Rosenberg“ أن مييّ

األول مبوقــف املــرء مــن نفســه ككل ومبســتوى الرفــاه أو االنــرشاح النفــيس لديــه، وكذلــك مبظهــره 

الخارجــي وظروفــه العائليّــة والحياتيّــة واملهنيّــة وإنتامئــه اإلتنــي. أمــا الثــاين فيتعلّق أكرث بالســلوك 

ــا بــاألداء اآلكادميــي. فالشــخص الــذي لديــه تقديــر ذات مرتفــع يثــق بنفســه ويُحّقــق  وخصوًص

اإلنجــازات يف أعاملــه ودروســه. أمــا صاحــب تقديــر الــذات املتــدين، فإنــه يشــعر بالنقمــة واالرتباك 

وعــدم الرضــا عــن نفســه والحيــاة فضــالً عــن رّدات الفعــل العدوانيّــة وإنخفــاض التحصيــل.

ــس  ــة بالنف ــدان الثق ــؤّدي إىل فق ــة ت ــيّة هاّم ــكلة نفس ــذات مش ــر ال ــديّن تقدي ــّد ت يُع

ــاح. ــق النج ــن تحقي ــوف م ــق والخ ــة والقل ــل بالدونيّ ــعور الطف ــّذات، وش ــري ال وتحق

اإلســاءة  (الفقــر،  القاســيّة  ظروفــه  بســبب  لذاتــه  تقديــره  يفقــد  قــد  فالطفــل 

يتعــرّض  الــذي  الطفــل  إن  الــدرايس).  التعــرّث  الرعايــة،  فقــدان  الجنســيّة،  أو  الجســديّة 

ــات  ــق متطلّب ــن تحقي ــن م ــن يتمّك ــان، ل ــاب والحرم ــتم والعق ــخ والش ــد والتوبي ــتمرار للنق باس

النفســيّة والســلوكيّة. أمــا إذا توافــر الســوّي، وســوف يكــون ضحيــًة لالضطرابــات  النمــّو 

1 - Haster, S. (1999). The Construction of the Self.

2 - Rosenberg, M. et al. (1995). Global Self-esteem and Specific Self-esteem. Am. Sociological 

Review, Vol 60, 14, P. 141-156.
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 البديــل الّصالــح للطفــل، فقــد يتغلــب عــىل ظروفــه الصعبــة ويتوصــل إىل تحقيــق اإلنجــازات يف 

حياتــه. 

إن تقديــر الــذات عنــد الطفــل ال يبقــى ثابتـًـا بــل يتطــّور. وينبــع الشــعور اإليجــايب مــن 

ــس ال  ــة بالنف ــرون إىل الثق ــن يفتق ــال الذي ــه. فاألطف ــا ل ــة وتقديره ــامء للمجموع ــاز واالنت اإلنج

يكونــون متفائلــني حــول نتائــج جهودهــم. فهــم يشــعرون بالعجــز والتشــاؤم، ويفقــدون حامســهم 

ــا بشــكل خاطــىء. فهــم يستســلمون  برسعــة، وتبــدو األشــياء بالنســبة إليهــم وكأنهــا تســري دامئً

ــيّىء“   ــل ”س ــلبية مث ــات س ــهم بصف ــون أنفس ــوف، ويصف ــعرون بالخ ــا يش ــا م ــهولة، وغالبً بس

ــاط والغضــب بطريقــة غــري مناســبة حيــث يتوّجهــون بســلوك  ــون مــع اإلحب و”عاجــز“ ويتعامل

انتقامــي نحــو اآلخريــن أو نحــو أنفســهم.

فاألطفــال الذيــن يشــعرون بأنّهــم فاشــلون يعتقــدون أن املكافــآت املعطــاة لهــم هــي 

ناتجــة عــن املصادفــة أو الحــظ وليســت نتاًجــا لعملهــم وجهودهــم. وتكــون املكافــآت ُمجديــة 

عندمــا يعتقــد األطفــال بأنّهــا تُعطــى نتيجــة لخصائــص معينــة موجــودة لديهــم أو نتيجــة 

ــلوكهم. لس

املشــكلة يف تــديّن تقديــر الــذات هــي أن الطفــل ال يــرى يف نفســه إال الصــور الســلبية ( 

أنــا ضعيــف وغــري محبــوب، أنــا ال أقــدر أن أنجــح وأتقــدم الــخ...) أمــا نقــاط القــوة فــال يعرفهــا 

ــة  ــة مليئ ــمعه كلم ــافها ومل يس ــىل إكتش ــاعده ع ــم ...) يس ــدان، املعلّ ــًدا (الوال ــد أح ــه مل يج ألن

بالتشــجيع واملــدح.

ــر  ــاء تقدي ــة لبن ــد وضــع بعــض الربامــج املهّم وأخــريًا، نشــري إىل أن ”R. Reasoner“ ق

ــة:1  ــار املســائل اآلتيّ ــدى األطفــال يف املــدارس، وقــد أخــذ باإلعتب ــذات ل ال

ــز -  ــراءات، تعزي ــامت واإلج ــة والتعلي ــوح األنظم ــة (وض ــان يف املدرس ــل باألم ــعور الطف ش

ــرتام). ــخصيّة واإلح ــؤوليّة الش املس

1- ريزونر ، روبرت. (2000). بناء تقدير الذات يف املدارس اإلبتدائية، ترجمة مدارس الظهران األهلية.، السعودية.
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ــدى -  ــراز نقــاط القــوة ل ــاء الوعــي وإب ــة، بن ــة (إحــرتام الخصوصيّ ــة الذاتيّ الشــعور بالهويّ

ــذ). التلمي

ــة تبعــث عــىل الثقــة والقبــول وخدمــة -  ــاء بيئ ــزاز باملدرســة (بن الشــعور باإلنتــامء واإلعت

ــة). الجامع

الشعور بالجدارة ( التشجيع والدعم، التغذية الراجعة، اإلحتفال بالنجاح). - 

ثانيًا- املشكالت العالئقية

هنــاك بعــض اإلشــكاالت التــي يعــاين منهــا األطفــال يف عالقاتهــم مــع بعضهــم البعــض. 

وتشــمل هــذه اإلشــكاالت االســتقواء والســلوك العــدواين ضــد اآلخريــن، مــام يدفــع بعــض األطفــال 

ـ الضحايــا إىل االنســحاب والخــوف.

Social Isolation العزلة االجتامعيّة أو االنطواء

تعنــي العزلــة االبتعــاد عــن اآلخريــن، وبقــاء الطفــل منفــرًدا معظــم الوقــت، بــدون أن 

يشــارك رفاقــه يف األنشــطة املختلفــة. إّن الطفــل الخجــول يشــعر بعــدم االرتيــاح، ولكّنــه يســتمر 

يف البحــث عــن تواصــل إجتامعــي، بينــام ميتنــع الطفــل املنعــزل بشــكل متعّمــد عــن التفاعــل مــع 

اآلخريــن.

ومن أسباب العزلة االجتامعيّة نذكر:

الخــوف مــن اآلخريــن: إّن خــوف الطفــل مــن اآلخريــن بســبب االســتقواء يدفعــه إىل العزلــة . 1

ــا مــا يصبحــون شــديدي  لتجنــب مشــاعر الســخرية. فاألطفــال الذيــن يعاملــون بقســوة غالبً

الحساســيّة، وهــم يتوقّعــون إســتجابات ســلبيّة مــن اآلخريــن.

نقــص املهــارات االجتامعيــة: التــي تتمثّــل يف عــدم تدريــب األطفــال عــىل الوســائل الالزمــة . 2

إلقامــة الّصداقــات واملحافظــة عليهــا.

الســوء . 3 لرفــاق  أبنائهــم  معــارشة  مــن  األهــل  تخــّوف  للرفــاق:  الوالديــن  رفــض 
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ــدم تشــجيع  ــض إىل ع ــذا الرف ــؤدي ه ــد ي ــن. ق ــال اآلخري ــع األطف ــن اللعــب م ــم م ومنعه

ــطة. ــاركة يف األنش ــدم املش ــات وع ــاء الصداق ــىل بن ــل ع الطف

 Aggression العدوانيّة

ــة  ــلوك املعارض ــل إىل س ــع الطف ــبة تدف ــة ومكتس ــول فطري ــة مي ــة مجموع العدواني

تحطيــم  أو  اآلخريــن  األطفــال  عــىل  والجســدي  اللفظــي  واالعتــداء  واالســتقواء  والتحــّدي 

ممتلكاتهــم. وتظهــر العدوانيّــة عنــد الطفــل مــن خــالل ترصفــات ملموســة أو مــن خــالل هوامــات 

ــه.  ــّر يف مخيلت ــي مت ــأر الت (Phantasms) الث

وبالنســبة إىل A. Bandura”1“ ”يُعــد العــدوان ســلوكًا ميكــن مالحظتــه، ويرمــي إىل إذالل 

اآلخــر وتهديــده أو رضبــه أو تدمــري يشء يخّصــه. وينفجــر العــدوان بســبب فقــدان الســيطرة عــىل 

الذات.“

يفــرتض ”S. Freud“ وجــود غريزتــني يف الكائــن البــرشي: غريــزة الحب والجنــس وغريزة 

املــوت. وهــذه األخــرية ترتبــط بالســلوك العــدواين وتطغــى عليــه عندمــا تغيــب الظــروف املالمئــة 

لنمــّو األنــا وطاقــة الليبيــدو التــي تنحرف عــن مجراهــا الطبيعي.

يعتقــد بعــض العلــامء مثــل Dollard M.”2“ أّن الشــعور باإلحبــاط الشــديد قــد يدفــع 

الفــرد إىل رّدات الفعــل العدوانيّــة وســلوك اإلنتقــام والتخريــب. غــري أن اإلحبــاط ال يكفــي وحــده 

لتفســري معظــم مظاهــر الســلوك العــدواين إال إذا كانــت الوضعيّــة اإلحباطيّــة مؤملــة جًدا للشــخص 

ومثــرية لــه بحيــث ال يقــوى عــىل ضبــط نفســه.

اكتســابه  يتــّم  الطفــل  عنــد  العــدواين  الســلوك  أن  إىل   “Bandura” ويذهــب 

الســلوكيّة النــامذج  النمذجــة ”Modeling“ والتعلّــم االجتامعــي مــن خــالل  عــن طريــق 

1 - Bandura, A. (1973). Aggression: A Social Learning Analysis. p. 3.

2- Dollard, M. (1939) Frustration and Aggression. P. 79-186.
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 الســيّئة التــي يشــاهدها يف املنــزل والحــي والبيئــة املحليّــة ... فضــالً عــن أفــالم العنــف والكرتــون 

ووســائل اإلعــالم. 

ميكــن العمــل عــىل الســلوك العــدواين عنــد األطفــال من خــالل العالج الســلويك واإلرشــاد 

ــة  ــارات االجتامعيّ ــب عــىل امله ــة والتدري النفــيس والعــالج باللعــب ومامرســة األنشــطة الرياضيّ

الــخ.

Anger ـ الغضب

الغضــب إســتجابة إنفعاليّــة فيزيولوجيّــة عنيفة تظهــر عند الفــرد يف بعض مواقــف اإلحباط 

والنبــذ والخيبــة والغــرية واملشــاعر املجروحــة واإلســاءة. والهــدف هو إســتعادة اإلعتبــار الــذايت  والدفاع 

عــن الكرامــة الشــخصيّة. قــد تكــون ردة الفعــل عنيفــة وقــد ال تكــون كذلــك. فاملســألة تتوقــف عــىل 

طبيعــة الوضعيّــة وظــروف الشــخص ومزاجه.

ــرشّي مل  ــن ب ــد كائ ــار. وال يوج ــار والكب ــد الصغ ــائعة عن ــة ش ــرة برشي ــب ظاه والغض

ــاألمل  ــم الطفــل كيــف يتعامــل مــع غضبــه وشــعوره ب ــا أن نُعلّ يختــرب الغضــب. ولكــّن املهــّم هن

واإلحبــاط بطريقــة ســليمة حتــى يصــل منــّوه اإلنفعــايل إىل مرحلــة النضــج. فالغضــب الدائــم يف 

ــن. ــه ومؤملًــا لآلخري ــرًا لصاحب ــح مدّم الســلوك يصب

كثــرٌي مــن األطفــال املحبطني واملحرومني واملعّنفني يعتقــدون أّن الغضب شيء إيجايب وأّن 

العدوانيــة طريــق لتحقيــق أهدافهــم وإشــباع حاجاتهم. بيــد أّن الغضب يتطّور بحســب مراحــل النمّو. 

يف مرحلــة الرضاعــة، يكــون الغضــب عنــد الطفــل الصغــري رّدة فعل طبيعيّــة وعفويـّـة إزاء حالــة الجوع 

أو األمل. وبعــد ذلــك، يصبــح الغضــب لــدى الطفل وســيلة لإلبتــزاز حيث يظهــر العناد وســلوك املعارضة 

(مــا بــني الثالثــة والخامســة مــن العمــر). ويف املدرســة اإلبتدائيّــة، يتعلـّـم الطفــل بعــض قواعد الســلوك 

واإلنضبــاط. ولكــّن إســتجابة الغضــب والعدوانيّــة تبقــى قامئة عند بعض األطفال بســبب غيــاب عوامل
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 الحامية يف حياتهم العائليّة (راجع الفصل األّول). 

أعراض الغضب

حالة من الهيجان وإضطراب املزاج.- 

دقّات قلب رسيعة.- 

تعرّق وتنفس رسيع.- 

الرصاخ وتشّنج العضالت.- 

إرتجاف األطراف.- 

رفض اتّباع التعليامت أو األنظمة والتذّمر من املسؤولني واملعلمني.- 

رفض املشاركة يف األنشطة التي يتوقّع من الطفل املشاركة فيها.- 

تحّدي السلطة أو عدم إحرتامها.- 

استعامل األلفاظ النابيّة.- 

أسباب الغضب

نُشري باختصار إىل بعض العوامل التي تؤثّر يف استجابات الغضب عند الطفل:

املــزاج الغضــوب املصحــوب باالندفاعيّــة والتهــّور وكــرثة الحركــة. ولكــن ميكــن دامئـًـا العمل - 

عــىل الطفــل لتنميــة شــخصيته ومهاراتــه االجتامعيّة.

أســلوب الرتبيــة الخاطــىء عنــد األهــل والقائــم عــىل الشــتم والتوبيــخ والتهديــد والغضــب. - 

وهنــا تقــع املســؤولية الكــربى عــىل عاتــق األهــل.

األهــل املهملــون وغــري املهتّمــني برتبيــة أبنائهــم (أســلوب التســاهل وضعــف األنــا العليــا). - 

وهــذا اإلهــامل يولـّـد لــدى الطفــل شــخصيّة ضعيفــة ترضبهــا األهــواء واالنفعــاالت العميــاء.

إىل -  واإلســاءة  الجســدي  العقــاب  عــىل  القامئــة  القاســية  والرتبيــة  املنــزيل  العنــف 



94

الطفــل. وهــذا الجــو ســوف يدفــع  الطفــل الحًقــا إىل محــاكاة الســلوكيات التــي يشــاهدها 

ويعيشــها. وقــد كشــفت األبحــاث 1 أّن الطفــل الغاضــب أو العــدواين الــذي يســتمر يف هــذا 

ــا عندمــا يشــّب ويصبــح راشــًدا،  الســلوك حتــى الثامنــة مــن عمــره ســوف يصبــح عدوانيً

بعكــس الطفــل الهــادىء الــذي يجتهــد يف املدرســة ويكــون ســلوكه ســويًا عندمــا يكــرب.

التعامل مع الغضب:

ال بّد من اتّباع بعض االسرتاتيجيات العملية للتعامل مع الغضب عند األطفال:

ــوت -  ــون بص ــم ويتكلّم ــع طفله ــدوء م ــون به ــن يترصف ــل الذي ــك. األه ــدوة لطفل ــّن ق ك

هــادىء، يتعلّــم منهــم الهــدوء، بينــام األهــل الذيــن يرصخــون ويغضبــون ألبســط األســباب 

ــدون الغضــب والقلــق والخــوف لــدى أطفالهــم. يولّ

اســتعمل ”اإلبعــاد املؤقــت“ يف حــال تخاصــم طفلــك مــع أخيــه. إذ يجــب أن نقــوم بإبعــاد - 

الطفــل الغاضــب فــوًرا عــن املــكان ووضعــه يف غرفــة أخــرى لدقائــق قليلــة.

ــم طفلــك كيــف يهــّدىء غضبــه ( التنّفــس العميــق، اإلســرتخاء، املوســيقى، رسد قصــة -  علّ

عــن الغضــب وكيــف انتــرص الولــد عــىل غضبــه ...)

ــاذا -  ــت؟ م ــب إذا غضب ــاذا أكس ــه: م ــالً لنفس ــه قائ ــل غضب ــر ويؤّج ــك أن يفّك ــم طفل علّ

ــا؟ أخــرس أيًض

علّم طفلك الحوار  والتعاطف مع اآلخر وكيف يقوم باإلعتذار إذا أخطأ إىل سواه.- 

النفــس-  علــم  مبــادىء  واعتمــد  الثابتــة ألطفالــك  الســلوكيّة  القواعــد  بعــض  ضــع 

1 - Loeber, R. et al. (1997). Key Issues in the Development of Aggression and Violence from 

Chilhood to Adulthood. Annual Review of Psychology, 48, P. 371-410.
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 لتعديل السلوك ( التعزيز اإليجايب والسلبي وكذلك العقاب اإليجايب والسلبي).

ثالثًا: السلوكيات غري الناضجة

 Attention Deficit Disorder (ADD)  ـ نقص االنتباه

ــرتاوح  ــز، وت ــة الرتكي ــري وصعوب ــتّت التفك ــرط إىل تش ــل مف ــاه مبي ــص االنتب ــف نق يتّص

ــني 3 إىل 5 %. ــال ب ــدى األطف ــاره ل ــبة إنتش نس

إن نقــص االنتبــاه عنــد الطفــل هــو مــن املشــكالت التــي تعيــق تفاعلــه مــع اآلخريــن، 

وتعرقــل قدرتــه عــىل التعلــم يف مختلــف املــواد الدراســيّة، ألن معالجــة املعلومــات ال تتــّم بشــكل 

ــد األخصــايئ  ــّم تشــخيص االضطــراب عــىل ي ــد جــًدا أن يت ــة. ومــن املفي ــرة العامل ــد يف الذاك جيّ

النفــيس (تخلّــف عقــيل، ســبب نورولوجــي أو نفــيس أو بيئــي ناجــم عــن تعــرّض الطفــل للزئبــق 

أو الرصــاص).

أعراض نقص االنتباه:

يجــب أن يــدوم االضطــراب املذكــور عنــد الطفــل ســتة أشــهر عــىل األقــل حتــى ميكــن إعطــاء 

التشــخيص النهــايئ إلضطــراب نقــص االنتبــاه. ويف هــذه الحالــة، يكــون االضطــراب مرتبطـًـا بأســباب 

ــيس  ــب النف ــة الط ــدّدت جمعي ــد ح ــة. وق ــاغ) أو وراثيّ ــة الدم ــراب يف وظيف ــة (اضط نورولوجي

األمريكيّــة للعــام 2013 عــدة أعــراض للتشــخيص هــي:

يفشــل الطفــل غالبًــا يف الرتكيــز عــىل التفاصيــل، ويرتكــب األخطــاء يف العمــل املــدريس ويف - 

األنشــطة األخــرى.

يبدو أنه ال يصغي لآلخرين عندما يتكلمون معه بشكل مبارش.- 



96

ال يتبع التعليامت ويفشل يف إكامل الواجبات املدرسيّة.- 

غالبًا ما يجد صعوبة يف تنظيم أعامله.- 

ــل -  ــل (العم ــت طوي ــا لوق ــًدا عقليٍّ ــب جه ــي تتطل ــاّمت الت ــره امله ــل ويك ــب العم يتجّن

املــدريس، الواجبــات)

ــع األشــياء الرضوريــة للقيــام باملهــاّمت واألنشــطة املطلوبــة مثــل: األدوات املدرســيّة -  يضيّ

واألقــالم والكتــب.

غالبًا يكون رسيع التشتت بواسطة املثريات الخارجية.- 

ـ نقص االنتباه وكرثة الحركة

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

يتّصــف هــذا االضطــراب بتقاطــع ثالثــة أمنــاط دامئــة: نقــص االنتبــاه وفــرط الحركــة 

واالندفاعيــة. ويظهــر هــذا االضطــراب يف ســلوك الطفــل أكان يف املنــزل أو املدرســة أو اللعــب، 

ــة. وينعكــس ســلبًا عــىل تحصيلــه الــدرايس وعالقاتــه االجتامعيّ

إن اضطــراب نقــص االنتبــاه وكــرثة الحركــة هــو مــن االضطرابــات الشــائعة عنــد األطفال، 

ويظهــر عنــد الذكــور أكــرث مــن اإلنــاث.. وقــد ال يخلــو صــّف درايس مــن وجــود إثنــني أو أكــرث مــن 

التالمــذة الذيــن يعانــون هــذا االضطــراب. وتــراوح نســبة إنتشــاره يف املــدارس اإلبتدائيــة مــا بــني 

3 - 7 %. وهنــاك ثالثــة أمنــاط مــن االضطرابــات املذكــورة هــي:

نقص االنتباه وكرثة الحركة وفيه يكون نقص االنتباه هو األبرز.- 

نقص االنتباه وكرثة الحركة وفيه تكون كرثة الحركة هي الطاغية.- 

نقص االنتباه وكرثة الحركة وفيه تتعادل املشكلتان.- 



97

:Hyperactivity أعراض الحركة املفرطة

حركات يف اليدين والقدمني عند الطفل وهو جالس يف مقعده.- 

غالبًا ما يرتك مقعده يف الصف عندما يجب الجلوس.- 

غالبًا ما يركض أو يتسلق أمكنة غري مناسبة.- 

غالبًا ما يجد صعوبة يف الرتكيز بهدوء عىل اللعب أو عىل األنشطة.- 

غالبًا ما يبدو كام لو أنه منقاد مبَحرِّك.- 

غالبًا ما يرثثر بشكل مبالغ فيه.- 

غالبًا ما يجيب عن سؤال املخاطب قبل أن ينتهي هذا األخري من طرح سؤاله.- 

غالبًا ما يجد صعوبة يف إنتظار دوره.- 

غالبًا ما يقاطع اآلخرين يف حديثهم أو ألعابهم.- 

أسباب ضعف االنتباه وكرثة الحركة

خلل يف الوظيفة التكامليّة للدماغ.- 

عوامل وراثيّة وجينيّة.- 

ــة، وكــرثة املــواد الســّكرية وذات األلــوان، أو تعــرّض الطفــل ملــادة الرصــاص -  ســوء التغذيَ

(بيئــة ملّوثــة).

عوامــل نفســيّة وأرسيــة تلعــب دوًرا ســيئًا يف تنميــة املهــارات املعرفيّــة عنــد الطفل(العنف - 

املنــزيل واإلســاءة إىل الطفــل وجــو الفــوىض الســائد يف املنــزل وغيــاب الرعايــة الوالديّة).

يُعتــرب  الطفــل  عنــد  الحركــة  وكــرثة  االنتبــاه  لنقــص  واملعلّمــني  األهــل  وعــي  إن 

إزعاجــه  عــىل  الطفــل  نلــوم  أْن  مــن  وبــدالً  اإلضطــراب.  هــذا  ملعالجــة  رضوريًــا 

التكيّــف.  عــىل  وقــدرة  هــدوًءا  أكــرث  يصبــح  حتــى  ملســاعدته  الســعي  يجــب  لآلخريــن، 
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ولكــن هــذا االهتــامم ال يكفــي، إذ يتوجــب إعتــامد بعــض الربامــج املختّصــة التــي تتنــاول تدريــب 

األهــل والطفــل للتعامــل مــع االضطــراب املذكــور وتطبيــق بعــض تقنيــات العــالج الســلويك. قــد 

يصــف الطبيــب بعــض األدويــة ( الريتالــني) لضبــط إضطــراب الحركــة وتحســني اإلنتبــاه والســلوك، 

ولكــن هــذا العــالج يجــب أن يكــون تحــت إرشاف الطبيــب فحســب.

رابًعا: السلوكيّات املضاّدة للمجتمع

ــع  ــة رصاع م ــل يف حال ــع الطف ــي تض ــلوكيّات الت ــي الس ــة ه ــلوكيّات الالإجتامعي الس

املجتمــع: مثــل الكــذب والرسقــة والــكالم البــذيء والتخريــب والهــرب مــن املدرســة أو البيــت.

Stealing الّرسقة

هــي اضطــراب ســلويك شــائع عنــد األطفــال الذكــور أكــرث مــن اإلنــاث، ويشــّكل مــا بــني 

ــدون إذٍن  ــكات اآلخــر ب ــة اإلســتيالء عــىل ممتل ــي الرسق ــن. وتعن ــح القارصي 60 - 70 % مــن جن

منــه. ولكّننــا ال نســتطيع أن نتكلّــم عــىل الرسقــة كاضطــراب ســلويك عنــد الطفــل قبــل السادســة 

ــًدا بــني مــا هــو لــه ومــا لســواه بســبب طغيــان  ــز جيّ أو الســابعة مــن العمــر، ألن الطفــل ال مييّ

ــم  ــن إدراك مفاهي ــه م ــي ال ميكّن ــذا القصــور املنطق ــريه (Egocentrism). وه ــىل تفك ــة ع األنوي

ــرادع األخالقــي. امللكيــة الخاصــة والقانــون اإلجتامعــي وال

ــالً  ــح عم ــث يصب ــل بحي ــد الطف ــّو عن ــل النم ــب مراح ــة بحس ــوم الرسق ــّور مفه يتط

ــإن  ــة أو العــارشة مــن العمــر، ف ــة بعــد الثامن ــب والعقــاب. وإذا اســتمرت الرسق يســتحق التأني

الســلوك املنحــرف ســوف يســتمر ويتفاقــم يف املراهقــة. وهنــا ندخــل يف موضــوع الجنــوح 

والعصابــات.
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ــرة لتشــمل  ــع الدائ ــم تتوّس ــة، يــرسق الطفــل الحلــوى والنقــود مــن املنــزل ث يف البداي

الرفــاق يف املدرســة وســواهم. وقــد تكــون املرسوقــات دون أهميّــة تُذكــر (حلــوى، طعــام، لعبــة). 

ــا فضــالً عــن رسقــة الســيارات  ولكــّن األمــور قــد تتطــور ويصبــح الحصــول عــىل املــال أمــرًا هاًم

والدراجــات الناريــة( املراهقــة). بعــض األطفــال يشــعرون بالذنــب وبالحاجــة إىل العقــاب بعــد 

ــه هــو  ــك ألنهــم يعتقــدون أن مــا يرسقون ــذ الفعــل. بينــام ال يشــعر األطفــال اآلخــرون بذل تنفي

للتعويــض عــن حالــة الحرمــان التــي يعيشــونها. وهــذه الحالــة قــد تســتمر يف الســلوك إذا كانــت 

البيئــة العائليــة تشــّجع عــىل الرسقــة.

ــه، الطــالق،  ــن أم ــل ع ــر، إنفصــال الطف ــي (الفق ــادي والعاطف ــان امل إّن حــاالت الحرم

ــا  ــا. وهن ــلوكًا عاديً ــم س ــح لديه ــي تصب ــة الت ــال إىل الرسق ــض األطف ــع بع ــامل) تدف ــذ واإله النب

ــة، أي أن الطفــل يرمــي مــن خــالل الرسقــة، إىل التعويــض  ندخــل يف مجــال االضطرابــات العصابيّ

عــاّم خــرسه يف أرستــه مــن حــب وأمــن ورعايــة( ردم النقــص املــادي والعاطفــي)، أو أنــه يبحــث 

بشــكل ال واٍع عــن ســلطة بديلــة ينــال منهــا العقــاب والتأنيــب (امليــول املازوشــية وهزميــة الذات).

لــذا، يســتدعي ســلوك الرسقــة إنتبــاه األهــل واملعلمــني خصوًصــا إذا إســتمر بعــد الثامنة 

مــن العمــر، ألن هــذا الســلوك ينــذر بظهــور الجنــوح يف املراهقة.

للداللــة  للمجتمــع“1  املضــاد  ”امليــل  مصطلــح   “D.Winnicott” يســتعمل 

الرسقــة  أن  يعتقــد  وهــو  واملراهــق.  الطفــل  عنــد  الســلوك  اضطرابــات  معظــم  عــىل 

(اإلحبــاط  الطفــل  يعيشــها  التــي  الضيــق  حالــة  عــن  صــارخ  تعبــري  هــام  والتخريــب 

العاطفــي). لــذا، ينظــر هــذا العالِــم إىل ســلوك الرسقــة  كرصخــة رجــاء ترمــي إىل ترميــم 

العالقــة مــع (الخلــل يف  العاطفــي  اإلحبــاط  الطفــل بســبب  الحاصلــة يف حيــاة  الصدمــة 

1 - Winnicott, D. (1989).  De la pédiatrie à la psychanalyse. Tr. fr. Paris: Payot, P. 296-302.
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 األم). يف الرسقــة، يحــاول الطفــل 1 أن يســتعيد، عــىل الصعيــد الُهوامــي أو الالواعــي، الــيشء الــذي 

فقــده والــذي يرمــز إىل ُهــوام الحضــن الضائــع ( األم). عندمــا ســأل املعالــج الطفــل ”Peter“ ملــاذا 

تــرسق؟ أجــاب: ” ألننــي أريــد أن أســرتد مــا هــو يل“.

الرسقــة عنــد الطفــل، بحســب ”Winnicott“ هــي نــداء، رجــاء أو أمــل حــّي للمســاعدة 

موّجــه لآلخــر وكأنــه يطلــب إليــه االهتــامم بــه راجيًــا منــه الجــواب.

ــا  ــف الطفــل عــن الرسقــة، ألن العقــاب ليــس عالًج بالنســبة للعــالج، ال يكفــي العقــاب يك يتوقّ

ــوة  ــاء وردم ه ــاعة الرج ــان إلش ــد تكفي ــن جدي ــه م ــل ورعايت ــامم بالطف ــودة االهت ــافيًا. إن ع ش

ــدة بــدون  ــاء عالقــات جدي ــّدل الطفــل مدرســته لبن ــاط العاطفــي. ومــن املستحســن أن يب اإلحب

شــبهة تذكــر. ثــم يــأيت دور املعلمــني ومديــر املدرســة الــذي يرســل إىل األهــل تقريــرًا أســبوعيًا عــن 

ســلوك طفلهــم. وإذا أخفــق األهــل يف املهّمــة، عندئــذ يجــب أن يوضــع الطفــل يف مدرســة مختّصــة 

ومشــهود لهــا بجــودة الرعايــة.

1 - Winnicot, D. (1971). La Consultation thérapeutique. Tr. fr. Paris, Gallimard. 
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خامتة

نســتنتج ّمــام تقــّدم أن األطفــال يواجهــون يف مختلــف مراحــل منّوهم بعــض االضطرابات 

ــة  ــا وشــّدتها بحســب العوامــل الوراثيّ ــف طبيعته ــي تختل ــة والت الســلوكيّة والدراســيّة واالنفعاليّ

ــة  ــباب عضويّ ــود إىل أس ــة. وهــذه املشــكالت ال تع ــة واالقتصاديّ ــة والرتبويّ ــة واالجتامعيّ واألرسيّ

ــة تتفاعــل مــع العوامــل الشــخصيّة والفطريّــة منــذ الــوالدة. فحســب، وإمنــا هنــاك عوامــل بيئيّ

ــّكك األرسي،  ــل النفســيّة. فحــاالت التف ــاالً يف صحــة الطف ــيٍّا وفّع ــألرسة دوًرا أساس إن ل

ــد الطفــل  والعنــف املنــزيل والفقــر ومــا شــابه تعيــق النمــّو االنفعــايل واملعــريف واالجتامعــي عن

وتدفعــه إىل أشــكال مختلفــة مــن االضطرابــات الســلوكيّة واالنفعاليّــة كالعنــف والعدوانيّــة 

ــذات. ــر ال ــديّن تقدي ــق وت ــاب والقل ــب واالكتئ ــة والتخري والرسق

ــني  ــة، وب ــن ناحي ــل م ــني الطف ــة القامئــة ب ــة يف العالق ــة املدرســيّة املتمثّل ــام أن البيئ ك

ــات  ــور االضطراب ــدم ظه ــور أو ع ــوّي يف ظه ــري ق ــا تأث ــرى، له ــة أخ ــن ناحي ــه م ــه ومعلمي زمالئ

ــلوكيّة. ــة والس االنفعاليّ

والتحفيــز  االنضباطيّــة  عــىل  القائــم  اإليجــايب  الصّفــي  أو  املــدريس  فاملنــاخ 

منــّو  يف  الســلبيّة  العائليّــة  العوامــل  تأثــري  مــن  كثــريًا  يحــّد  والتعــاون،  االجتهــاد  وثقافــة 

الطفــل ويســاعد عــىل بنــاء تقديــر الــذات والثقــة بالنفــس. أمــا املنــاخ املــدريس الســلبي 

ــل ــرث إىل ردات الفع ــه أك ــه يدفع ــده، فإن ــل وتهدي ــري الطف ــة وتحق ــوء املعامل ــىل س ــم ع القائ



102

 الســلبيّة مبــا فيهــا العنــف والتخريــب وإهــامل الواجبــات املدرســيّة والغــش والكــذب. وهكــذا 

يحــدث تراكــم التأثــري الســلبي لــكل مــن األرسة واملدرســة.

ــة والســلوكيّة الشــائعة عنــد  لقــد عالجنــا يف هــذا الفصــل بعــض االضطرابــات االنفعاليّ

ــل  ــا بتحلي ــه يســمح لن ــد ألن ــة. ونعتقــد أن هــذا الفصــل أســايس ومفي أطفــال املدرســة االبتدائيّ

املعطيــات اإلحصائيّــة يف القســم امليــداين يك نلقــي الضــوء عــىل مــا يعــاين منــه األطفــال يف 

ــا. ــامت وخارجه املخيّ
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القسم امليداين 

متهيد عام

الفصل األول: نتائج اختبار Beck لالضطرابات النفسية والسلوكيّة

الفصل الثاين: تفسري النتائج ومناقشتها
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متهيد

ــّم  ــتها، ويض ــريها ومناقش ــّم تفس ــا ث ــث وتحليله ــج البح ــرض نتائ ــم بع ــذا القس ــوم يف ه      نق

ــني:  فصل

ــاين -  ــي يع ــلوكيّة الت ــية والّس ــات النفس ــك لالضطراب ــز بي ــج رائ ــرض نتائ ــل األّول نع يف الفص

ــق،  ــّذات، والقل ــر ال ــوم تقدي ــي مفه ــروا1 وه ــدارس األن ــطينيّون يف م ــذة الفلس ــا التالم منه

ــة  ــد درج ــك لتحدي ــف، وذل ــة والعن ــلوك كالعدوانيّ ــراب الّس ــب، واضط ــاب، والغض واالكتئ

ــم. ــارها لديه ــدى انتش ــات وم ــذه االضطراب ه

ويف الفصــل الثــاين نقــوم بتفســري النتائــج ومناقشــتها، محاولــني اإلضــاءة عــىل أســباب تلــك - 

االضطرابــات، ومــدى إرتباطهــا بالبيئــة االجتامعيّــة التــي تؤثـّـر يف حيــاة التالمــذة  وتحصيلهــم 

الــّدراّيس.

1-  وكالة األمم املتّحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيّني يف الرشق األدىن
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متهيد عام

يتنــاول هــذا التمهيــد عرًضــا موجــزا للفرضيــات وكيفيّــة إختيــار العيّنــة وأدوات الدراســة 

ــروف  ــىل الظ ــيضء ع ــي ت ــة الت ــل الدميغرافيّ ــض العوام ــن بع ــالً ع ــتهدفة، فض ــوف  املس والصف

ــامت لبنــان. ــة لــدى األطفــال الفلســطينيّني يف بعــض مخيّ املعيشــيّة والســكنيّة والرتبويّ

ــامت ومــا فيهــا مــن ضغــوط تؤثّــر ســلبًا  ــق مــا إذا كانــت ظــروف املخيّ نــوّد أن نتحّق  

ــّذات،  ــر ال ــديّن تقدي ــة والســلوكيّة لديهم.(ت ــات االنفعاليّ ــؤّدي إىل ظهــور االضطراب ــال وت يف األطف

القلــق، االكتئــاب، الغضــب، املشــكالت الســلوكيّة). ومــا يهّمنــا أيًضــا هــو دراســة الفــروق يف درجــة 

االضطرابــات املذكــورة بــني أطفــال املخيّــامت واألطفــال الفلســطينيّني الذيــن يعيشــون خارجهــا. إىل 

جانــب ذلــك، ســوف نتنــاول مختلــف العوامــل الدميغرافيّــة لــرنى مــدى تأثريهــا يف تفاقــم ظهــور 

االضطرابــات النفســيّة والســلوكيّة ( الجنــدر، املســتوى االقتصــادّي والتعليمــّي لألهــل، عــدد أفــراد 

ــخ...). األرسة ال

أوالً- مجتمع الدراسة والعيّنة:

1. مجتمع الدراسة:

تديــر األنــروا عــدًدا كبــريًا مــن املــدارس يف لبنــان، إبتدائيّــة، ومتوســطة وثانويّــة، وهــي 

موزّعــة عــىل خمــس مناطــق تعليميّــة: طرابلــس، وبــريوت، والبقــاع، وصيــدا، وصــور.
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ومبــا أّن موضــوع البحــث يتنــاول املشــكالت النفســيّة والســلوكيّة لــدى األطفــال الفلســطينيّني 

ــامت  ــل املخيّ ــاث داخ ــور واإلن ــن الّذك ــدًدا م ــة ع ــمل العيّن ــّد أن تش ــال ب ــروا، ف ــدارس األن يف م

ــة. ــذا ينحــرص مجتمــع الدراســة يف تالمــذة املرحلــة االبتدائيّ وخارجهــا. ل

ومبــا أنّنــا نرغــب يف مقارنــة التالمــذة الفلســطينيّني الذيــن يعيشــون خــارج املخيّــامت، مــع 

التالمــذة اللبنانيّيــني الذيــن يعيشــون يف البيئــة الجغرافيّــة نفســها، فقــد إخرتنــا عــدًدا مــن األطفــال 

ــة املتشــابهة يف ســلوك  اللبنانيّــني مــن جــوار املخيّــامت لــرنى إىل أي مــدى تؤثّــر البيئــة اإلجتامعيّ

التالمــذة وتحصيلهــم الــدرايس.  

            

2. العيّنة:

أ. املدارس:

مــدارس األنــروا: ضّمــت عيّنــة البحــث أربــع مــدارس داخــل املخيّــامت: مدرســتان للّذكــور - 

ومدرســتان لإلنــاث، وأربــع مــدارس خــارج املخيــامت: مدرســتان للذكــور ومدرســتان لإلنــاث.

مدرسة لبنانيّة رسميّة مختلطة : مدرسة يف منطقة صربا.- 

ب- الصفــوف: يشــمل البحــث األطفــال مــا بــني 6 - 12 ســنة. لــذا فقــد تــّم اختيــار صفــوف الثــاين، 

والرابــع والســادس. وبذلــك يبلــغ عــدد أفــراد العينــة 360 تلميــًذا مــن الفلســطينيّني املوزّعــني عــىل 

مثــاين مــدارس نصفهــم داخــل املخيّــامت، ونصفهــم خارجهــا، فضــالً عــن 90 تلميــًذا مــن اللبنانيّــني. 

وقــد جــرى اختيــار الصفــوف بالطريقــة العشــوائيّة. كــام تــّم اختيــار عــدد مــن املعلمــني حيــث 

وصــل عددهــم إىل الســبعني.

يتبــنّي مــن خــالل الجــداول اآلتيــة كيفيــة توزيــع التالمــذة عــىل املــدارس بحســب الجنــس والّصــف 

والتحصيــل والبيئــة االجتامعيّة.
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توزيع العيّنة عىل املدارس:أ- 

جدول رقم (1) توزّع العيّنة عىل املدارس

املجموعالصف الّسادسالصف الرّابعالصف الثّاينمدارس أنروا

إناثذكورإناثذكورإناثذكورداخل املخيّامت

15151545املدرسة األوىل لإلناث

15151545 املدرسة الثانية لإلناث

15151545املدرسة األوىل للذكور

15151545املدرسة الثانية للذكور

إناثذكورإناثذكورإناثذكورخارج املخيّامت

15151545املدرسة األوىل لإلناث

15151545 املدرسة الثانية لإلناث

15151545املدرسة األوىل للذكور

15151545املدرسة الثانية للذكور

606060606060360املجموع

املجموعالّصّف الّسادسالّصّف الرّابعالّصّف الثّاينمدرسة رسميّة للمقارنة

15151515151590منطقة صربا

ب- الوضع العائيل للتّالمذة:

جدول رقم  (2) الوضع العائّيل للتّالمذة

لبنانيّونخارج املخيّمداخل املخيّمالوضع العائّيل للتّالمذة

العددالّنسبة املئويّةالعدد
 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة

 97,6%86,683%149 83,2 %149يعيش التّلميذ مع والديه

 يعيش التّلميذ مع أحد والديه

أو أقاربه
30%16,8 23%13,42%2,4 

 100%10085%100172%179املجموع
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ــل  ــون داخ ــن يعيش ــذة الذي ــن التّالم ــدول أّن %83,2 م ــذا الج ــالل ه ــن خ ــر م يظه

ــاك 16,8 %  ــم، وهن ــع والديه ــون م ــا يعيش ــون خارجه ــن يعيش ــن الذي ــامت و 86,6 % م املخيّ

مــن التّالمــذة داخــل املخيّــامت و13,4 % خارجهــا يعيشــون مــع أحــد والديهــم أو مــع أقاربهــم. 

أّمــا بالنســبة للتّالمــذة اللبنانيّــني، فهنــاك 97,6 % منهــم يعيشــون مــع والديهــم و 2,4 % ، منهــم 

يعيشــون مــع أحــد والديهــم أو مــع أقاربهــم. 

يوجــد تقــارب يف الوضــع العائــّيل الــذي يعيشــه التّالمــذة داخــل املخيّــامت وخارجهــا، إالّ 

أّن نســبة الذيــن ال يعيشــون مــع والديهــم مرتفعــة أكــرث يف املخيّــامت ، وهــي تــرتاوح بــني 13 % و 

17 %، مقابــل 2,4 % فقــط لــدى التّالمــذة اللبنانيّــني. وهــذا يشــري إىل أّن الوضــع العائــيل للتّالمــذة 

الفلســطينيّني هــو ّيسء، وأّن هــؤالء التّالمــذة محرومــون مــن رعايــة األّم أو األّب وحنانهــام، وأحيانـًـا 

ــا، ومنهــم مــن يعيشــون مــع أحــد أقاربهــم بســبب وفــاة أحــد الوالديــن، أو  مــن األّم واألّب مًع

ســجن األب أو بســبب الطــالق الــخ... وهــذا قــد ينعكــس ســلبًا عــىل نفســيّة التّالمــذة وســلوكهم 

وتحصيلهــم الــّدراّيس.

ج- املستوى التعليمّي لألّب:

جدول رقم (3) املستوى التّعليمي لألّب

لبنانيّونخارج املخيّمداخل املخيّم

 املستوى التّعليمّي

لألّب
العددالّنسبة املئويّةالعددالّنسبة املئويّةالعدد

 الّنسبة

املئويّة

38,1%38,424%63 50,3%86أّمّي أو ابتدايّئ

50,8%51,832%4565%77متوّسط أو ثانوّي

11,1%9,87%4,716%8جامعّي

100%10063%100164%171املجموع
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يتبــنّي مــن خــالل هــذا الجــّدول أّن 50,3 % مــن التالمــذة  داخــل املخيّــامت و38,4 %  

خارجهــا ينتمــون إىل أب أّمــّي أو ذي مســتوى إبتــدايئ. وهنــاك 45 % مــن التالمــذة  داخــل املخيّــامت و 

51,8 % خارجهــا مســتوى والدهــم التعليمــي متوســط أو ثانــوي.  ونجــد 4,7 % مــن التالمــذة  داخــل 

املخيّــامت و 9,8 % خارجهــا مســتوى والدهــم التعليمــي جامعــي.

ــّي أو  ــي أّم ــم التعليم ــتوى والده ــم مس ــاك 38,1 % منه ــني، فهن ــذة اللبنانيّ ــبة للتالم ــا بالنس أم

إبتــدايئ، و 50,8 % منهــم يــرتاوح مســتوى والدهــم التعليمــي مــا بــني املتوســط والثانــوي. وهنــاك 

11,1 % فقــط مــن اآلبــاء لديهــم مســتوى جامعــي.

والرّسم البيايّن يوضح املستوى التّعليمّي لآلباء:

رسم بياين (1)

يبــدو أّن هنــاك تبايًنــا بــارزًا يف مســتوى األب التعليمــي لــدى الذيــن يعيشــون 

أفضــل  املخيّــامت  خــارج  لــألب  التّعليمــّي  املســتوى  إّن  إذ  وخارجهــا.  املخيّــامت  داخــل 

داخــل  لآلبــاء  التّعليمــّي  فاملســتوى  املخيّــامت.  داخــل  لــألب  التّعليمــّي  املســتوى  مــن 

ال  ابتــدايّئ  وكلمــة  االبتــدايّئ.  املســتوى  مــن  أو  أميّــون،  نصفهــم  أّن  إذ   ، متــدنٍّ املخيّــامت 

ــّف األّول  ــى الّص ــد أنه ــون ق ــن أن يك ــا ميك ــادس، وإمّن ــّف الّس ــى الّص ــد أنه ــه ق ــا انّ ــي هن تعن
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أو الثّــاين أو الثّالــث. وكذلــك األمــر بالنســبة للمتوّســط أو الثّانــوّي، أي ميكــن أن يكــون األّب قــد 

أنهــى فقــط الّصــف الّســابع أو الثّامــن.

ــامت، فهــو متقــارب مــع  ــاء الذيــن يعيشــون خــارج املخيّ ــا املســتوى التّعليمــي لآلب أّم

ــة نفســها. ــة الجغرافيّ ــن يعيشــون يف البيئ ــني الذي ــاء اللبنانيّ املســتوى التّعليمــّي لآلب

د- املستوى التّعليمّي لألّم:

جدول رقم (4) املستوى التّعليمي لألّم

لبنانيّونخارج املخيّمداخل املخيّم

العددالنسبة املئويّةالعدداملستوى التّعلمّي لألّم
 النسبة

املئويّة
العدد

 النسبة

املئويّة

28,8%37,621%47,264%84أّميّة أو ابتدايّئ

60,3%56,544%4696%82متوّسط أو ثانوّي

11%5,98%6,810%12جامعّي

100%10073%100170%178املجموع

ــن  ــن الذي ــامت و 37,6 % م ــل املخيّ ــذة داخ ــن التالم ــاله أّن 47,2 % م ــدول أع ــنّي الج يب

ــاك 46 % مــن التالمــذة  ــنّب. وهن ــكاد يقــرأن ويكت ــات أو بال ــا لديهــم أمهــات أميّ يعيشــون خارجه

داخــل املخيّــامت و 56,5 % مــن الذيــن يعيشــون خارجهــا يصــل مســتوى أّمهاتهــم التعليمــي إىل 

املتوســط أو الثانــوي. وهنــاك فقــط 6,8 % مــن التالمــذة داخــل املخيّــامت و 5,9 % مــن الذيــن 

ــت أمهاتهــم إىل املســتوى الجامعــي. ــد وصل ــا ق يعيشــون خارجه

أمــا بالنســبة للتالمــذة اللبنانيّــني، فهنــاك 28,8 % منهــم لديهــم أمهــات أميّــات أو بالكاد يقــرأن ويكتنّب 

و 60,3 % ذات مســتوى متوســط أو ثانــوي، و11 % ذات مســتوى جامعــّي.

والرسم البياين يوضح املستوى التّعليمي لألّمهات.
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رسم بيايّن رقم (2 )

ــامت  يتبــنّي وجــود تبايــن يف املســتوى التّعليمــّي لألّمهــات اللــوايت يعشــن داخــل املخيّ

وخارجهــا. إذ أن املســتوى التّعليمــي خــارج املخيّــامت هــو أعــىل مــن املســتوى التّعليمــّي لألّمهــات 

داخــل املخيّــامت. إذ نالحــظ أّن حــواىل نصــف األّمهــات أّميــات أو بالــكاد يعرفــن القــراءة والكتابة، 

كــام أّن نســبة األّمهــات الجامعيّــات هــي منخفضــة ســواء داخــل املخيّــامت أو خارجهــا. 

ــتوى  ــن املس ــل م ــو أفض ــات فه ــات اللبنانيّ ــّي لألمه ــتوى التّعليم ــبة للمس ــا بالنس أّم

التّعليمــّي لألّمهــات  الفلســطينيّات.

ه- مهنة األب:
جدول رقم ( 5) مهنة األب

لبنانيونخارج املخيّمداخل املخيّم

العددمهنة األب
 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
الّنسبة املئويّةالعدد

2,6%2,92%2,95%5متوفٍّ
1,3%141%12,124%21عاطل عن العمل

64,1%70,850%75,2121%130عامل، أو تاجر صغري

 موظّف أو يعمل يف
مهن عليا

17%9,821%12,225%32,1

100%10078%100171%173املجموع
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ــامت و2,9 %  ــاء داخــل املخيّ ــن اآلب ــا مــن خــالل هــذا الجــدول أّن 2,9 % م ــنّي لن يتب

خارجهــا متوفّــون. وهنــاك  12,1 %  مــن اآلبــاء داخــل املخيّــامت و14 % مــن خارجهــا  عاطلــون 

عــن العمــل. كــام أّن 75,2 % مــن اآلبــاء الذيــن يعيشــون داخــل املخيّــامت  و 70,8 % مــن الذيــن 

يعيشــون خارجهــا هــم عــاّمل1، أو تّجــار صغــار2، أو يعملــون يف مهــن حــرّة3 بســيطة، وهنــاك  9,8 

% مــن اآلبــاء داخــل املخيّــامت و12,2 % مــن خارجهــا هــم موظّفــون.

ــني، فهنــاك 2,6 % منهــم متوفّــون، و1,3 % منهــم عاطلــون  أّمــا بالنســبة لآلبــاء اللبنانيّ

عــن العمــل، و64,4 % منهــم عــاّمل أو تّجــار صغــار، أو يعملــون يف مهــن حــرّة، و32,1 % منهــم 

موظّفــون أو يعملــون يف مهــن عليــا أو مــا شــابه ذلــك4.

إّن معظــم اآلبــاء الفلســطينيّني هــم عــاّمل ويعملــون يف مهــن حــرّة متواضعــة أو كتّجــار صغــار. 

ــن  ــون يف مه ــن يعمل ــني، أو الذي ــا نســبة املوظّف ــل. أّم ــن العم ــون ع ــم عاطل ــاك نســبة منه وهن

عليــا فهــي ضئيلــة. ومعظــم املوظّفــني يعملــون يف وكالــة األنــروا. إن قانــون العمــل اللبنــاين مينــع 

ــة  ــاة، والصيدل ــب، والهندســة، واملحام ــل الطّ ــة مث ــن70 مهن ــرث م ــن العمــل يف أك الفلســطيني م

واملحاســبة وغريها...لذلــك نجــد أّن بعــض املتعلّمــني يعملــون كعــاّمل يف أعــامل ليــس لهــا عالقــة 

باختصاصاتهــم، ّمــام يشــّكل عامــل إحبــاط لهــم، إذ ليــس مــن الســهل عليهــم أن يجــدوا وظيفــة 

تلبّــي طموحاتهــم. وهــذا قــد يكــون أحــد األســباب يف تــدين الدافعيّــة للتعلّــم ويف الوضــع 

ــان.  ــع الفلســطينّي يف لبن االقتصــادّي املــرتدي يف املجتم

ــاك حــواىل ثلــث  ــري، فهن ــني، فوضعهــم أفضــل بكث ــاء التّالمــذة اللبنانيّ ــا بالنســبة آلب أّم

ــا. ــن علي ــني أو يف مه ــون كموظّف ــاء يعمل اآلب

1-  بائع يف محل ، عامل بناء ، عامل يف مؤسسة، الخ...   

2- صاحب بسطة خضار، أو أسامك، أو ثياب ، أو صاحب دكّان  صغري الخ...
3-  حّداد، نّجار، بالّط ...  

4- طبيب، مهندس، مدرّس، محاسب، صحايف الخ... 
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و- عمل األّم:

جدول  رقم (6) عمل األّم

لبنانيّاتخارج املخيّمداخل املخيّم

العددعمل األّم
 الّنسبة

املئويّة
العددالّنسبة املئويّةالعدد

 الّنسبة

املئويّة

 90,1%88,873%77,8150%137ربّة منزل

 9,9%10,18%21,617%38تعمل خارج املنزل

--1,2%2,62%1متوفّاة

 100%10081%100169%176املجموع

يتبــنّي لنــا مــن خــالل هــذا الجــدول أّن 77,8 % مــن األّمهــات داخــل املخيّــامت و88,8 

% مــن خارجهــا هــّن ربـّـات منــازل. وهنــاك 21,6 % مــن اللــوايت يعشــن داخــل املخيـّـامت و 10,1 

ــات داخــل  ــن األّمه ــا أن  2,6 % م ــزل. ونجــد أيًض ــن خــارج املن ــا يعمل ــن يعشــن خارجه % ّمم

ــات.   املخيّــامت و 1,2 % خارجهــا هــّن متوفيّ

أمــا بالّنســبة لألّمهــات اللبنانيّــات، فهنــاك 90,1 % منهــّن ربـّـات منــازل، وهنــاك 9,9 % 

منهــّن يعملــن خــارج املنــزل.

معظــم األّمهــات ســواء اللــوايت يعشــن داخــل املخيّــامت أو خارجهــا هــّن ربـّـات منــازل، 

ــامت هــي ضعــف نســبة األّمهــات  ــوايت يعشــن داخــل املخيّ إالّ أّن نســبة األّمهــات العامــالت الل

ىىء داخــل املخيّــامت. كــام  اللــوايت يعشــن خارجهــا. وهــذا قــد يعــود إىل الوضــع االقتصــادّي الســيّ

ــامت ونســبة  ــالت خــارج املخيّ ــات الفلســطينيّات العام ــني نســبة األّمه ــا ب ــاك تقاربً ــنّي أّن هن تب

ــات. األّمهــات اللبنانيّ

الجدول اآليت يوضح نوع العمل الذي تقوم به األّمهات العامالت.
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جدول رقم (7) مهنة األّم

لبنانيّاتفلسطينيّات خارج املخيّمفلسطينيّات داخل املخيّم

النسبة املئويّةالعددالنسبة املئويّةالعددالنسبة املئويّةالعددمهنة األّم

 50%70,64%89,412%34عاملة

 37,5%11,83%5,32%2موظّفة

12,5%17,61%5,33%2مدرّسة

100%1008%10017%38املجموع

يتبــنّي مــن خــالل الجــدول أّن 89,4 % مــن األّمهــات العامــالت داخــل املخيّــامت و70,6 

% خارجهــا يعملــن كعامــالت، و%5,3 داخــل املخيـّـامت و11,8 % خارجها يعملن كموظّفــات، و 5,3 % 

داخــل املخيـّـامت و 17,6 % خارجهــا يعملن كمدرّســات.

وهنــاك 50 % مــن األّمهــات اللبنانيّــات يعملـّـن كعامــالت، و37,5 % يعملــن كموظفات، 

و12,5 %  كمدرّسات.

ز- الدخل الشهرّي لألرسة:

جدول رقم (8) الّدخل الشهرّي لألرسة

لبنانيّونخارج املخيّمداخل املخيّمالّدخل الّشهرّي لألرسة

العدد
 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة

30,8%41,120%61,569%107أقّل من 400 ألف ل.ل

%3046,2%6840,5%5431 400-700ألف ل.ل
%1523%3118,4%137,5أكرث من 700 ألف ل.ل

%65100%168100%174100املجموع
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يتبــنّي مــن خــالل الجــدول أّن %61,5 مــن التّالمــذة الفلســطينيّني مــن املخيّــامت، و41,1 % خارجهــا 

لديهــم دخــل شــهري عائــيل أقــّل مــن 400 ألــف ل.ل (266 دوالرًا)، وهنــاك 31 % مــن التّالمــذة داخــل 

ــف ل.ل( 266 -466 دوالرًا)،  ــني 400 - 700 أل ــيل ب ــل عائ ــم دخ ــا لديه ــامت و 40,5 % خارجه املخيّ

ــم  ــا يتجــاوز دخــل عائلته ــامت و 18,4 % خارجه ــذة داخــل املخيّ ــن التّالم ــاك  و%7,5 فقــط م وهن

الّشــهرّي 700 ألــف ل.ل. 

أّمــا بالنســبة للتّالمــذة اللبنانيّــني، فتبــنّي أّن 30,8 % منهــم لديــم دخــل عائــيل أقــل مــن 

400 ألــف ل.ل، و 46,2 % منهــم يــرتاوح دخلهــم مــا بــني 400 – 700 ألــف ل.ل، و 23 % يتجــاوز 

دخــل عائلتهــم الّشــهرّي 700 ألــف ل.ل.

ــاّم ويف  ــان بشــكل ع ــذة الفلســطيننّي يف لبن ــدى التّالم ــيّىء ل إن الوضــع االقتصــادّي س

ــم  ــامت يصــل دخــل عائلته ــي التّالمــذة داخــل املخيّ ــامت بشــكل خــاّص. إذ أّن حــواىل ثلث املخيّ

الّشــهرّي إىل أقــّل مــن 400 ألــف ل.ل. مــع العلــم أّن معــدل أفــراد العائلــة الفلســطينيّة داخــل 

ــني 6 - 8 أشــخاص.        ــا ب ــراوح م ــامت ي املخيّ

أّمــا بالّنســبة للتّالمــذة اللبنانيّــني، فوضعهــم االقتصــادّي أفضــل حــاالً مــن وضــع التّالمــذة 

. لفلسطينينّي ا

ح- عدد أفراد األرسة:

جدول رقم (9) عدد أفراد األرسة
لبنانيّونخارج املخيّمداخل املخيّم

 عدد أفراد

األرسة

 الّنسبةالعددالّنسبة املئويّةالعدد

املئويّة

 الّنسبةالعدد

املئويّة
2 - 11%0,63%1,8--

5 - 362%36,758%34,929%33,3
8 - 686%49,888%5348%55,1
11 - 923%13,317%10,210%11,5

121%0,6----
100%100٨٧%100166%174املجموع
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تبــنّي مــن خــالل الجــدول أعــاله أّن 36,7 % مــن األرس الفلســطينيّة التــي تعيــش   

ــامت تضــّم مــا بــني 3 - 5 أفــراد، و49,8 % مــا بــني 6 - 8 أفــراد، و 13,3 % مــا بــني  داخــل املخيّ

ــارج  ــىل األرس الفلســطينيّة خ ــا ع ــق أيًض ــذا ينطب ــرًدا. وه ــن 11 ف ــرث م ــرًدا و 0,6 % أك 9 - 11 ف

املخيّــامت. فهنــاك 1,8 % مــن األرس الفلســطينيّة تتألــف مــن فرديــن أي أن التلميــذ يعيــش مــع 

أحــد والديــه أو أحــد أقاربــه، و %34,9 مــا بــني 3 - 5 أفــراد، و 53 % مــا بــني -6  8 أفــراد، و10,2 

ــرًدا. ــني 9 - 11 ف ــا ب % م

ــني 6 - 8  ــا ب ــراد، و55,1 % م ــا تضــّم 3 - 5 أف ــاك %33,3 منه ــة، فهن ــألرس اللبنانيّ ــا بالنســبة ل أم

أفــراد، و 11,5 % مــا بــني 9 - 11 فــرًدا. وبذلــك يبلــغ املعــدل الوســطي ألفــراد األرسة اللبنانيّــة 6,4 

يف املنطقــة املجــاورة للمخيّــامت.

ط - املستوى التّحصيّيل للتّالمذة

جدول رقم (10 ) املستوى التّحصيّيل للتّالمذة

لبنانيّونخارج املخيّمداخل املخيّم

العدد
 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
الّنسبة املئويّةالعدد

 تحصيل متدنٍّ ( أقل من

( 50/100
102%57,334%2015%18,8

تحصيل مقبول (-50

( 60/100
39%21,968%4039%48,1

 تحصيل  حسن أو جيّد (

أكرث من 60/100 )
37%20,868%4027%33,3

100%10081%100170%178املجموع

املخيّــامت  داخــل  التّالمــذة  مــن   57,3% أّن  الجــدول  هــذا  خــالل  مــن  يتبــنّي 
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و20 % مــن التّالمــذة خارجهــا لديهــم تحصيــل دراّيس متــدنٍّ أي أّن عالماتهــم أقــّل مــن 10/20 ، 

وهــم معرّضــون للرســوب يف صفوفهــم. وهنــاك 21,9 % مــن التّالمــذة داخــل املخيّــامت و 40 % مــن 

التّالمــذة خارجهــا لديهــم تحصيــل دراّيس متوّســط أو مقبــول، كــام أّن هنــاك 20,8 % مــن التّالمــذة 

الذيــن يعيشــون داخــل املخيّــامت، و 40 % مــن التّالمــذة خارجهــا لديهــم تحصيــل درايس جيّــد. 

أّمــا بالنســبة للتّالمــذة اللبنانيّــني، فهنــاك 18,8 % منهــم لديهــم تحصيــل درايس متــدًن، 

و48,1 % منهــم تحصيلهــم متوّســط، و % 33,3 تحصيلهــم جيّــد.

و الرّسم البيايّن يوضح مستوى تحصيل التّالمذة الدراّيس.

رسم بيايّن رقم (3)

يوضــح هــذا الرّســم البيــايّن أّن املســتوى الــّدراّيس للتّالمــذة  خــارج املخيّــامت هــو أفضل 

ــامت ســيّىء  ــّدراّيس للتّالمــذة داخــل املخيّ ــا، إذ أّن الوضــع ال ــن يعيشــون داخله ــري مــن الذي بكث

ا، مــع العلــم أّن املؤّهــالت العلميّــة للمعلّمــني متشــابهة، وكذلــك التجهيــزات املدرســيّة، حتـّـى  جــدٍّ

أّن األبنيــة املدرســيّة داخــل املخيّــامت هــي أفضــل حــاالً مــن األبنيــة املدرســيّة خــارج املخيّــامت. 

وهــذه املشــكلة قــد ترتبــط بطبيعــة الظــروف املعيشــيّة والنفســيّة يف املخيّــامت.

الفلســطينينّي التّالمــذة  بــني  الــّدراّيس  املســتوى  يف  تقــارب  هنــاك  يبــدو  كــام   
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 الذيــن يعيشــون خــارج املخيّــامت، والتّالمــذة اللبنانيّــني يف املدرســة الرســميّة الذيــن يعيشــون يف 

البيئــة الجغرافيّــة نفســها.

ثانياً – أدوات الّدراسة

اعتمدنــا يف هــذه  الّدراســة رائــز Beck Youth Inventory الــذي يضــّم خمســة 

مقاييــس فرعيــة: مفهــوم الــّذات، القلــق، االكتئــاب، الغضــب، واضطــراب الّســلوك، باإلضافــة إىل 

اســتبيان خــاّص بالتّلميــذ يتضّمــن بعديــن، األول يــدرس عالقــة التّلميــذ مــع أهلــه، والبعــد الثـّـاين 

عالقــة التّلميــذ مــع معلّميــه،  وهنــاك اســتبيان خــاص باملعلـّـم حــول املشــكالت التــي يعــاين منهــا 

التّالمــذة يف املدرســة مــن وجهــة نظــره.

 Beck 1- رائز

ويُطبــق هــذا املقيــاس عــىل األطفــال واملراهقــني الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني الّســابعة   

ــن  ــاالت م ــة مج ــىل خمس ــة ع ــؤال موزّع ــة س ــن مئ ــاس م ــذا املقي ــف ه ــرشة. يتألّ ــابعة ع والس

االضطرابــات كــام ذكرنــا. 

ــات  ــة باالضطراب ــؤّرشات املرتبط ــاعر وامل ــكار واملش ــاول األف ــداً تتن ــن بن ــاس عرشي ــّم كّل مقي يض

ــلوكيّة. ــة والس االنفعاليّ

املقيــاس الفرعــي لالكتئــاب: ُصّمــم هــذا املقيــاس لتحديــد أعــراض االكتئــاب لــدى األطفــال أ- 

واملراهقــني. ويتضّمــن عرشيــن بنــداً مثــل: أعتقــد أّن حيــايت ســيّئة، أشــعر بأنّنــي وحيد، وال 

أحــد يحبّنــي، أشــعر برغبــة يف البــكاء، أنــا أكــره نفــيس الــخ . هــذه البنــود تعكــس املزاجيّــة 

ــة  ــب، وكراهيّ ــعور بالذن ــس، والّش ــن الّنف ــدم الرضــا ع ــعور بالفشــل وع والتشــاؤم، والّش

ــهيّة  ــص الّش ــب، ونق ــل،  واألرق والتّع ــات العم ــّي، وصعوب ــحاب االجتامع ــّذات واالنس ال

وفقــدان الــوزن. تتوافــق بنــود هــذا املقيــاس مــع معايــري اإلكتئــاب يف الدليــل األمريــيك 
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ــادًرا  ــًدا ون ــع درجــات  (أب ــاس بأرب ــود املقي ــة عــن بن للتشــخيص( DSM). وتكــون اإلجاب

ــا). ــا ودامئً وأحيانً

ــي أحــد يف ب-  ــل: أخــاف مــن أن يؤذين ــداً مث ــن بن ــن عرشي ــق: يتضّم ــاس الفرعــي للقل املقي

ــود  ــذه البن ــغول. ه ــايل مش ــزاج، ب ــّي امل ــا عصب ــي، أن ــل تخيفن ــي يف اللي ــة، أحالم املدرس

ــال واملراهقــني بشــأن اآلداء املــدرّيس كالخــوف مــن املدرســة، وردود  ــق األطف تعكــس قل

ــدان  ــة، وفق ــىل الّصّح ــوف ع ــألذى، والخ ــرّض ل ــن، أو التع ــن اآلخري ــلبيّة م ــل الّس الفع

ــق. ــة بالقل ــة املرتبط ــراض الفيزيولوجيّ ــيطرة، واألع الّس

املقيــاس الفرعــي للغضــب: يتضّمــن عرشيــن بنــًدا مثــل: أشــعر برغبــة يف الــّرصاخ ، أعتقــد ت- 

أّن النــاس يحاولــون إيــذايئ، أعتقــد أّن حيــايت ســيّئة وفيهــا ظلــم الــخ. هــذه البنــود تعكــس 

ــة  ــن، ومشــاعر الغضــب والكراهيّ ــلبيّة عــن اآلخري ــكار الّس ــة، واألف اإلدراك لســوء املعامل

واألعــراض الفيزيولوجيّــة املصاحبــة. 

املقيــاس الفرعــي إلضطــراب الّســلوك: يضــّم عرشيــن بنــًدا مثــل أنــا أرسق بعــض األشــياء، ث- 

أقــوم بأعــامل دنيئــة (غــري مهذبــة )، أتعــارك مــع اآلخريــن، أحــّب أن أثــري غضــب اآلخرين، 

ــار.  ــن، أشــتم الكب ــني، أكــذب عــىل اآلخري ــف األنظمــة والقوان ــار، أخال أتجــادل مــع الكب

هــذه البنــود تعكــس الّســلوكيّات واألفــكار واالتّجاهــات الســلبيّة. 

املقيــاس الفرعــي ملفهــوم الــذات: يتضّمــن عرشيــن بنــًدا مثــل: أعمــل بجــدٍّ ونشــاط، أشــعر ج- 

بأنّنــي قــوّي، يحــب النــاس رفقتــي، أنــا لطيــف مــع اآلخريــن، أفتخــر باألعــامل التــي أقــوم 

ــس مســتوى  ــود تقي ــا ســعيد بنفــيس. هــذه البن ــه، أن ــظ علي ــا، أحــّب جســدي وأحاف به

ــة أو الّســلبيّة للــّذات. إدراك الــّذات كالكفايــات، والقــدرات، والنظــرة اإليجابيّ
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ــّم  ــد ت ــز، فق ــع الرائ ــق م ــل املرف ــب الدلي ــراب وبحس ــة االضط ــاب درج ــبة الحتس بالنس

ــلوك كاآليت: ــراب الّس ــب، واضط ــاب، والغض ــق، واالكتئ ــات القل ــة اضطراب ــاب درج احتس

- إذا كانت الدرجة T score = 44  أو أقل يكون االضطراب متدنيًا.

- إذا كانت  T = 55 - 45 تكون نتيجة االضطراب بدرجة متوسطة.

- إذا كانت  T = 69 - 56 يكون االضطراب مرتفًعا.

- إذا كانت  T = 70 أو أكرث يكون االضطراب مرتفًعا جًدا.

أما بالنسبة لتقدير الذات، فقد تّم احتساب القيمة كاآليت:

- إذا كانت T = 44  أو أقل يكون تقدير الّذات متدنيًا.

- إذا كانت  T = 55 - 45 يكون تقدير الّذات متوسطًا.

- إذا كانت  T =  56 أو أكرث يكون تقدير الّذات مرتفًعا

ــال واملراهقــني أكــرث مــن ســتة أشــهر،  ــد األطف ــات النفســيّة عن إذا إســتمرت االضطراب

ــايل  ــّو االنفع ــّدد الّنم ــل يه ــذا الخل ــي، ألن ه ــل العالج ــة والتدخ ــم الحال ــب تقوي ــد يتوج عندئ

ــم. « لقــد أظهــرت الّدراســات أّن انتشــار االضطرابــات  لــدى الطّفــل ويعرقــل لديــه مســرية التّعلّ

ــني 3 - 15 %.1 ــا ب ــرتاوح م ــني ت ــال واملراهق ــد األطف ــلوكيّة عن ــة والس االنفعاليّ

 ونظــرًا للنقــص الكبــري يف وجــود اختصاصيّــني أكّفــاء لقيــاس اضطرابــات الّصّحة النفســيّة 

ا يف هــذا  عنــد األطفــال واملراهقــني يف املخيّــامت، فإننــا نــرى أّن رائــز Beck ســوف يســاعدنا جــدٍّ

املجــال ألنّــه ســهل التّطبيــق وال يحتــاج إىل وقــت طويــل (حــواىل عــرش دقائــق) وميكــن التــدرّب 

عــىل اســتعامله مبســاعدة اإلختصــايص اإلكلينيــيك .

1- Pless, Ivan. (1994). The Epidemiology of Childhood Disorders. p.326.
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2 ـ استبيان مخّصص للتلميذ:

الهــدف مــن هــذا االســتبيان هــو تحديد نــوع العالقــة التي تربــط التّلميــذ بعائلتــه ومبعلميه، 

ومــدى تأثريهــا يف درجــة اضطراباتــه. يضــّم هــذا االســتبيان أســئلة مغلقــة وعــىل التلميــذ أن يضــع 

إشــارة (×) تحــت عبــارة نــادًرا أو أحيانـًـا أو دامئـًـا. ويتنــاول االســتبيان عــّدة متغــرّيات هي: 

العمر.- 

الوضع االجتامعّي للتّلميذ: يعيش مع والديه، أو أحدهام، أو مع أقاربه.- 

املستوى التعليمّي لكل من األب واألم: أمّي وإبتدايّئ، متوّسط، ثانوّي، جامعّي.- 

مهنة األب: عاطل عن العمل، عامل، موظّف، تاجر، عمل حّر، مهن عليا.- 

مهنة األّم: ربّة منزل، عاملة، موظّفة.- 

ــهرّي لــألرسة: أقــل مــن 400ألــف ل.ل، بــني400 - 700 ألــف ل.ل، أكــرث مــن -  الدخــل الّش

ــف ل.ل. 700 أل

عدد أفراد األرسة.- 

املستوى التّحصيّيل للتلميذ1: تحصيله متدًن ، مقبول، حسن أو جيّد.- 

3 ـ إستبيان مخّصص للمعلّم:

الهــدف مــن هــذا االســتبيان هــو تحديــد املشــكالت التــي يعــاين منهــا التّالمــذة مــن 

ــض  ــاك بع ــن أّن هن ــالً ع ــك، فض ــز بي ــج رائ ــع نتائ ــا م ــدى تطابقه ــني، وم ــر املعلم ــة نظ وجه

ونســتطيع  الزائــدة.  والحركــة  االنتبــاه  تشــتت  مثــل:  الرّائــز  يف  موجــودة  غــري  املشــكالت 

مــن خــالل هــذا االســتبيان التّعــرف إىل كيفيــة معاملــة املعلمــني لتالمذتهــم. فاالســتبيان

1- تّم قياس التّحصيل الّدرايس للتّلميذ بحسب عالمات املواد األساسيّة ( لغة عربيّة ، لغة أجنبيّة، علوم، رياضيات)
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 املذكــور قــد يســاعدنا عــىل معرفــة البيئــة املدرســيّة التــي يعيــش فيهــا التّلميــذ، ومــا إذا كانــت 

بيئــة آمنــة ومحّفــزة أو بيئــة قاســيّة قــد تزيــد مــن مشــكالت التّالمــذة.

ــي  ــة والّســلوكيّة التّ االســتبيان مغلــق ويحتــوي عــىل أســئلة محــّددة حــول االضطرابــات االنفعاليّ

يعــاين منهــا التالمــذة، ومــا عــىل املعلّمــني إالّ أن يضعــوا إشــارة (×) تحــت عبــارة نــادًرا أو أحيانًــا 

أو دامئًــا. تتــوّزع األســئلة عــىل خمســة أبعــاد:

البُعــد األّول: املشــاكل املتعلّقــة بكــرثة الحركــة وتشــتّت االنتبــاه عنــد التّالمــذة وهــي عبــارة - 

عــن ســبعة بنــود: كــرثة الحركــة وصعوبــة الجلــوس يف املــكان، ضعــف االنتبــاه والّرتكيــز، عــدم 

ــدون  ــم ب ــدور، التّكلّ ــة يف انتظــار ال ــة االســتيعاب والفهــم، صعوب ــّدرس، صعوب ــة يف ال الّرغب

إذن، تــدٍن يف التّحصيــل الــّدراّيس.

ــاين: املشــاكل املتعلّقــة بالّســلوك الســيّىء، وهــي عبــارة عــن أربعــة بنــود: رسقــة -  البُعــد الثّ

ــات. أغــراض اآلخريــن، رسقــة بعــض ممتلــكات املدرســة، الكــذب، الغــّش يف االمتحان

ــود: -  ــبعة بن ــن س ــارة ع ــي عب ــة وه ــف والعدوانيّ ــة بالعن ــاكل املتعلّق ــث: املش ــد الثّال البّع

تخريــب وتكســرياألثاث املــدرّيس، التّعــّدي عــىل اآلخريــن، التّفــّوه بالــكالم البــذيء، الــرصاخ 

ــب.  ــر والكت ــالف الّدفات ــن، إت ــد اآلخري والجــدل، إحضــار أدوات حــاّدة ( ســّكني، شــفرة ...)،تهدي

ــبعة -  ــن س ــارة ع ــي عب ــيّة، وه ــة املدرس ــزام باألنظم ــة بااللت ــاكل املتعلّق ــع: املش ــد الرّاب البُع

بنــود: عــدم احــرتام األنظمــة املدرســيّة، التّمــرّد عــىل املعلّمــني، التّمــرّد عــىل اإلدارة، الهــروب 

ــي  ــر الّصباّح ــوىض يف الصــّف، التّأّخ ــارة الف ــّربر، إث ــدون م ــّرر ب ــاب املتك ــن املدرســة، الغي م

املتكــّرر.

البُعــد الخامــس: عالقــة املعلّــم مــع تالمذتــه وهــي عبــارة عــن أحــد عــرش بنــًدا: - 

بلطــف،  معهــم  أتعامــل  قدراتهــم،  أتفّهــم  التالميــذ،  عنــد  الفرديّــة  الفــروق  أراعــي 

أتعامــل معهــم بقســوة، أعاقبهــم بالتّأنيــب، أعاقبهــم بالــّرضب، أشــتمهم إذا أغضبــوين، 
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ــوا عــىل عالمــات مرتفعــة،  أســتمع إىل مشــكالتهم وأحــاول مســاعدتهم، أشــّجعهم إذا حصل

أتعامــل معهــم بالعــدل، أحــرتم أراءهــم. 

ــأن يضيــف مشــاكل أخــرى إذا رأى أّن بعــض التّالمــذة  ــم ب ــكّل معلّ ــا الفرصــة ل وقــد أعطين

يعانــون منهــا. 

 :Reliability الثبات

ــات بطريقــة  ــّم إحتســاب الثّب ــذ، ت ــاس بيــك واســتامرة التّلمي ــات مقي ــق مــن ثب للتحّق

ــىل  ــذ ع ــتامرة التّلمي ــاس واس ــق املقي ــرى تطبي ــق(Test-Retest). إذ ج ــادة التطبي ــق وإع التطبي

عينــة اســتطالعيّة Pilot- Sample وبفــارق زمنــّي وصــل إىل  ثالثــة  أســابيع، وقــد بلغــت قيمــة 

الّرتابــط مــن خــالل Pearson Correlation  0,85 وهــذا يشــري إىل أّن اإلجابــات كانــت متقاربــة 

ــق باســتامرة التّلميــذ فقــد وصــل الرتابــط إىل 0,82. ــا فيــام يتعلّ ــني. أّم يف املرّت

:Validity الصدق

  Face Validity) ــرّي ــدق الظاه ــوى (Content Validity) والص ــدق املحت ــا ص اعتمدن

ــل  ــدى متثّ ــي نقيســها، وإىل أّي م ــرات لألهــداف الت ــون الفق ــة مضم ــدى مالءم ــكّل أداة، و م ) ل

هــذه الفقــرات موضــوع الّدراســة. أّمــا اإلجــراءات التــي اتّبعناهــا لتحقيــق ذلــك، فتمثّلــت بعــرض 

إســتامرة التّلميــذ عــىل لجنــة مــن االختصاصيّــني يف الّرتبيــة وعلــم الّنفــس الرتبــوّي، وقــد أجرينــا 

ــم. التعديــالت الالزمــة بحســب مالحظاتهــم وكذلــك األمــر بالنســبة الســتامرة املعلّ

ــاول يف الفصــل األول  ــث نتن ــة حي ــج الدراســة امليدانيّ ــد، ننتقــل إىل عــرض نتائ بعــد هــذا التمهي

مســتويات تقديــر الــذات، والقلــق واالكتئــاب لــدى األطفــال الفلســطينيّني ثــم نعالــج يف الفصــل 

ــاين مشــكالت الغضــب واضطــراب الســلوك. الث
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الفصل األول

Beck نتائج اختبار

لالضطرابات النفسية والسلوكيّة

متهيد

أوالً- تقدير الذات

      1- مستوى تقدير الذات لدى األطفال الفلسطينيني.

      2- مستوى تقدير الذات وعالقته بالعوامل الدميغرافيّة.

ثانيًا- القلق

     1- مستوى القلق لدى األطفال الفلسطينيني.

     2- مستوى القلق وعالقته بالعوامل الدميغرافيّة.

ثالثًا- االكتئاب

    1- مستوى  االكتئاب لدى األطفال الفلسطينيني.

    2- مستوى االكتئاب وعالقته بالعوامل الدميغرافيّة.

رابًعا- الغضب

    1- مستوى الغضب لدى األطفال الفلسطينيني.
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    2- مستوى الغضب وعالقته بالعوامل الدميغرافيّة.

خامًسا- اضطراب السلوك

     1- مستوى اضطراب السلوك لدى األطفال الفلسطينيني.

     2- مستوى اضطراب السلوك وعالقته بالعوامل الدميغرافيّة.

خامتة
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الفصل األول

Beck نتائج اختبار

لالضطرابات النفسية والسلوكيّة

متهيد

      يف هــذا الفصــل نقــوم بعــرض نتائــج رائــز ”Beck“ لخمســة أنــواع مــن االضطرابــات االنفعاليّــة 

ــذات  ــر ال ــدين تقدي ــدأ بت ــا. ونب ــامت وخارجه ــال الفلســطينيّون يف املخيّ ــا األطف ــاين منه ــي يع الت

والقلــق واالكتئــاب والغضــب واضطــراب الســلوك حيــث نتعــرف إىل هــذه االضطرابــات، ومــدى 

ــاك  ــا إذا كان هن ــذ، وم ــط بالتلمي ــذي يحي ــوي ال ــادي والرتب ــيل واالقتص ــع العائ ــا بالوض عالقته

ــامت والذيــن  إختــالف يف نســبة هــذه االضطرابــات لــدى التالمــذة الذيــن يعيشــون داخــل املخيّ

يعيشــون خارجهــا. وهــل هنــاك إختــالف يف نســبة هــذه االضطرابــات بــني الذكــور واإلنــاث. 

     ســندرس أيًضــا الفــروق النفســية والســلوكية بــني األطفــال الفلســطينيّني واألطفــال 

اللبنانيّــني الذيــن يعيشــون يف منطقــة جغرافيّــة شــبيهة بالبيئــة الفلســطينيّة.

أوالً: تقدير الذات

       تقديــر الــذات هــو نظــرة الفــرد إىل نفســه،أكانت إيجابيــة أو ســلبية. فتقديــر الــذات لــدى 

الفــرد هــو درجــة الرضــا التــي يشــعر بهــا حــول نفســه مــن عــدة نــواٍح، منهــا تقديــره ألهميتــه أو 

أهميــة العمــل الــذي يقــوم بــه، والثّقــة بقدراتــه.1

  

1 - ريزونر، روبرت. بناء تقدير الذات يف املدارس االبتدائية.
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ــا يف مــدى تقديــر الطفــل لذاتــه. كلــام كانــت البيئــة  ــة واملدرســيّة تأثــريًا قويٍّ    إّن للبيئــة األرسيّ

ــه الشــعور  ــا لدي ــول والتشــجيع، من ــيّة كالحــب والقب ــه األساس ــي إحتياجات ــل وتلبّ ــة للطف حاضن

ــح. ــّذات والثقــة بالنفــس والعكــس صحي بقيمــة ال

مستوى تقدير الّذات لدى األطفال الفلسطينيني:  -1  

جدول رقم (11) مستوى تقدير الّذات 

  
املجموعإناثذكور

خارج املخيّمداخل املخيّمخارج املخيّمداخل املخيّم

 الّنسبةالعدد
 الّنسبةالعدداملئويّة

 الّنسبةالعدداملئويّة
 الّنسبةالعدداملئويّة

 الّنسبةالعدداملئويّة
املئويّة

 تقدير ذات
39,1%27,6138%46,224%24,742%56,821%50متدنٍّ

 تقدير ذات
46,7%51,7165%40,745%57,537%37,550%33متوّسط

 تقدير ذات
14,2%20,750%13,218%16,512%5,714%5مرتفع

100%100353%10087%10091%10085%88املجموع

نالحــظ مــن خــالل الجــدول أعــاله أّن 14,2 % فقــط مــن التّالمــذة الفلســطينيّني داخــل 

املخيّــامت وخارجهــا لديهــم تقديــر ذات مرتفــع، مقابــل 46,7 % لديهــم تقديــر ذات متوّســط أو 

مقبــول، و39,1 % لديهــم تقديــر ذات متــدٍن. 

وإذا نظرنــا إىل نســبة التّالمــذة الذيــن يعانــون مــن تــدٍن يف تقديــر الــّذات، نــرى أنّهــا 

ــة. نســبة مرتفعــة، إذ بلغــت 39,1 % ، وهــذا يشــري إىل التأثــري الّســلبّي للبيئــة االجتامعيّ

ويبــنّي الجــدول أيًضــا أّن هنــاك تبايًنــا يف نســبة تقديــر الــّذات لــدى التّالمــذة
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ــامت  ــل املخيّ ــذة داخ ــا. فالتّالم ــون خارجه ــن يعيش ــامت والذي ــل املخيّ ــون داخ ــن يعيش  الذي

لديهــم تقديــر ذات متــدٍن أكــرث مــن التّالمــذة الذيــن يعيشــون خارجهــا. نجــد كذلــك أّن 56,8 % 

مــن التّالمــذة الّذكــور يعانــون مــن تــدٍن يف تقديــر الــّذات مقابــل 25,3 % مــن التّالمــذة خــارج 

ــم  ــا، و 5,7 % لديه ــل 57,5 % خارجه ــط مقاب ــر ذات متوّس ــم تقدي ــامت، و 37,5 % لديه املخيّ

تقديــر ذات مرتفــع مقابــل 17,2 % خارجهــا. فالفــروق كبــرية وواضحــة بــني التّالمــذة الفلســطينيّني 

ــامت وخارجهــا. وهــذا مــؤّرش خِطــر عــىل مســتقبلهم الّنفــّيس والّســلويكّ والــدراّيس. داخــل املخيّ

ــبة  ــي نس ــّذات ه ــر ال ــدٍن يف تقدي ــن ت ــون م ــن يعان ــور الذي ــذة الّذك ــبة التّالم إّن نس

ــف. ــن الّنص ــرث م ــت أك ــامت، إذ بلغ ــل املخيّ ــة داخ مرتفع

     وللتأكّــد مــن أّن هنــاك فروقًــا دالّــة إحصائيٍّــا يف تقديــر الــّذات لــدى التّالمــذة الّذكــور الذيــن 

 Pearson chi-square ــا باحتســاب ــا، قمن ــن يعيشــون خارجه ــامت والذي يعيشــون داخــل املخيّ

والتــي بلغــت P= 0.000  وهــي أصغــر مــن a=0.05 مــام يشــري إىل وجــود فــروق دالــة إحصائيًــا 

يف درجــة تقديــر الــّذات لــدى الّذكــور داخــل املخيّــامت والذيــن يعيشــون خارجهــا.

كذلــك الحــال بالنســبة لإلنــاث، حيــث نالحــظ أن هنــاك تبايًنــا يف نســبة تقديــر الــّذات 

ــاك 46،2 %  ــا. فهن ــن خارجه ــوايت يعش ــامت، والل ــل املخيّ ــن داخ ــوايت يعش ــذات الل ــدى التلمي ل

ــا 40,7 %  ــك وجدن ــا. كذل ــل 27,6 % خارجه ــامت مقاب ــل املخيّ ــدٍن داخ ــر ذات مت ــن تقدي لديه

لديهــن تقديــر ذات متوســط أو مقبــول داخــل املخيّــامت مقابــل 51,7 % خارجهــا، و13,2 % فقــط 

ــامت مقابــل 20,7 % خارجهــا. لديهــن تقديــر ذات مرتفــع يف املخيّ

لــدى  الــّذات  تقديــر  درجــة  يف  إحصائيٍّــا  دالــة  فــروق  وجــود  مــن  وللتحّقــق 

فــروق  وجــود  إىل  يشــري  الــذي   Pearson chi-square باحتســاب   قمنــا  التلميــذات، 

داخــل كبــرية  إًذا  فاملشــكلة   .  a=0.05 مــن  أصغــر  وهــي   P=0.033 بلغــت  إذ  دالّــة 
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 املخيّامت وهي مشرتكة بني الّذكور اإلناث.

وبالنســبة لتقديــر الــّذات داخــل املخيّــامت بــني الّذكــور واإلنــاث، هنــاك 56,8 % مــن 

، مقابــل 46,2 % لــدى اإلنــاث، و 37,5 % مــن الذكــور لديهــم  الذكــور لديهــم تقديــر ذات متــدنٍّ

تقديــر ذات متوســط أو مقبــول مقابــل 40,7 % لــدى اإلنــاث، و5,7 % فقــط مــن الّذكــور لديهــم 

تقديــر ذات مرتفــع مقابــل 3,2 % لــدى اإلنــاث.

ويــدّل التحليــل اإلحصــايئ عــىل أن P=0.153. وهــذا يعنــي أن الفــروق يف تقديــر الــذات غــري دالـّـة 

لــدى الّذكــور واإلنــاث. فاملشــكلة متشــابهة داخــل املخيّــامت.

كذلــك الحــال بالنســبة للتّالمــذة الّذكــور واإلنــاث الذيــن يعيشــون خــارج املخيّــامت. إذ 

نجــد أن 24,7 % مــن الّذكــور خــارج املخيّــامت يعانــون مــن تقديــر ذات متــدٍن مقابــل 27,7 % 

لــدى اإلنــاث، و57,5 % مــن الذكــور لديهــم تقديــر ذات متوّســط مقابــل 51,7 % لــدى اإلنــاث، 

و16,5 % مــن الذكــور لديهــم تقديــر ذات مرتفــع مقابــل 20,7 %  لإلنــاث.

ــّذات لــدى الّذكــور  ــا يف درجــة تقديــر ال ــة إحصائيّ وملعرفــة مــا إذا كانــت الفــروق دالّ

ــة  ــت القيم ــاب Pearson chi- square . وبلغ ــا باحتس ــد قمن ــامت، فق ــارج املخيّ ــاث خ و اإلن

P=0.615 مــام يشــري إىل عــدم وجــود فــروق دالـّـة يف مســتوى تقديــر الــّذات لــدى الّذكــور واإلناث. 

ــامت. إًذا هنــاك نتائــج متقاربــة يف مســألة تقديــر الــذات خــارج املخيّ

يبــدو أّن نســبة تقديــر الــّذات املتــدين لــدى الّذكــور مرتفعــة أكــرث مــام هــي لــدى اإلناث 

ــا نســبة تقديــر الــّذات املتوّســط أو  ــامت. أّم ــامت، بينــام نجــد العكــس خــارج املخيّ داخــل املخيّ

املقبــول فهــي مرتفعــة لــدى اإلنــاث أكــرث مــام لــدى الّذكــور. وبالنســبة لتقديــر الــّذات املرتفــع 

ــامت, وكذلــك داخلهــا. وهــذا يشــري  ــاث خــارج املخيّ ــدى الّذكــور واإلن فهــي منخفضــة إجــامالً ل

إىل حالــة مــن اإلحبــاط  واليــأس التّــي يعيشــها األطفــال يف املخيّــامت وخارجهــا، وهــذه مشــكلة 

معّقــدة تحتــاج إىل دراســة إضافيــة.
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ــارج   ــون خ ــن يعيش ــطينيّني الذي ــذة الفلس ــد التّالم ــّذات عن ــر ال ــالف يف تقدي ــاك اخت ــل هن ه

املخيّــامت، والتّالمــذة اللبنانيّــني املوجوديــن يف البيئــة الجغرافيّــة نفســها؟

جدول رقم (12) مستوى تقدير الّذات عند التّالمذة  الفلسطينيّني خارج املخيّامت، والتّالمذة 

اللبنانيّني الذين يعيشون يف البيئة الجغرافيّة نفسها

 تقدير الّذات لدى
تالمذة فلسطينيّون خارج املخيّمتالمذة لبنانيّونالتّالمذة

إناثذكورإناثذكور

 الّنسبةالعدد
 الّنسبةالعدداملئويّة

 الّنسبةالعدداملئويّة
 الّنسبةالعدداملئويّة

املئويّة

27,6%24,724%13,621%11,46%5تقدير ذات متدنٍّ

51,7%58,845%40,950%59,118%26تقدير ذات متوّسط

20,7%16,518%45,514%29,520%13تقدير ذات مرتفع

100%10087%10085%10044%44املجموع

نالحــظ مــن خــالل هــذا الجــدول أّن هنــاك تبايًنــا يف نســبة تقديــر الــّذات لــدى التّالمذة 

الفلســطينيّني والتّالمــذة اللبنانيّــني الذيــن يعيشــون يف البيئــة الجغرافيّــة نفســها. إذ تبــنّي أن 11,4 

ــذة  ــن التّالم ــل  24,7 % م ، مقاب ــدنٍّ ــر ذات مت ــم تقدي ــور لديه ــني الّذك ــذ اللبنانيّ ــن التّالمي % م

ــل  58,8  ــط مقاب ــر ذات متوّس ــم تقدي ــني لديه ــذة اللبنانيّ ــن التّالم ــطينيّني، و 59,1 % م الفلس

ــع،   ــر ذات مرتف ــم تقدي ــني لديه ــذة اللبنانيّ ــذة الفلســطينيّني، و 29,5 % مــن التّالم % مــن التّالم

ــل 16,5 % للتّالمــذة الفلســطينينّي. مقاب

ــات لديهــن تقديــر ذات متــدٍن، مقابــل   أّمــا لــدى اإلنــاث، فهنــاك 13,6 % مــن اللبنانيّ

ــل   ــط، مقاب ــر ذات متوّس ــّن تقدي ــات لديه ــن اللبنانيّ ــطينيّات، و 40,9 % م ــدى الفلس 27,6 % ل

51,7 % لــدى الفلســطينيّات، و 45,5 % مــن اللبنانيّــات لديهــّن تقديــر ذات مرتفــع، مقابــل 20,7 

%  لــدى الفلســطينيّات. 

بإختصــار، تبــنّي أن التالمــذة الفلســطينيّني مــن كال الجنســني يعانــون مــن تــدين
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ــة مــن  ــة قريب ــني الذيــن يعيشــون يف منطقــة جغرافيّ ــّذات أكــرث مــن التالمــذة اللبنانيّ ــر ال  تقدي

ــامت. املخيّ

2 ـ مستوى تقدير الذات وعالقته بالبيئة الدميغرافيّة:

تقدير الّذات عند األطفال وعالقته بالوضع العائيل:أ- 

جدول رقم (13) عالقة درجة  تقدير الّذات لدى التلميذ بوضعه العائّيل

املجموعتقدير ذات مرتفعتقدير ذات متوّسطتقدير ذات متدنٍّ

 الوضع العائّيل
 الّنسبةالعددللتلميذ

 الّنسبةالعدداملئويّة
 الّنسبةالعدداملئويّة

 الّنسبةالعدداملئويّة
املئويّة

 يعيش التلميذ مع
85%15,3300%48,346%36,3145%109والديه

 يعيش التلميذ مع
 أحد والديه أو

أقاربه
29%54,721%49,63%5,753%15

100%13,9353%4749%39,1166%138املجموع

ــم  ــم لديه ــع والديه ــون م ــن يعيش ــطينيّني الذي ــذة الفلس ــن التالم ــدو أن %36,3 م يب

، و %48,3 لديهــم تقديــر ذات متوّســط، و %15,3 لديهــم تقديــر ذات مرتفــع. تقديــر ذات متــدنٍّ

ــاك 54,7%  ــم  فهن ــم أو أقاربه ــد والديه ــع أح ــون م ــن يعيش ــذة الذي ــد التالم ــا عن أم

منهــم لديهــم تــدنٍّ يف تقديــر الــّذات، و %49,6 لديهــم تقديــر ذات متوّســط، وهنــاك فقــط 5,7% 

منهــم لديهــم تقديــر ذات مرتفــع.

نالحــظ أّن التّالمــذة الذيــن يعيشــون مــع والديهــم لديهــم تقديــر ذات مرتفــع أكــرث مــن 

التّالمــذة الذيــن يعيشــون مــع أحــد والديهــم، أو مــع أقاربهــم.

وجــود  إىل  يشــري  وهــذا   P=0.022 أن  تبــنّي  إحصائيًــا،  الدالــة  الفــروق  ولدراســة 

ولصالــح العائــيل،  ووضعهــم  التالميــذ  لــدى  الــّذات  تقديــر  مســتوى  بــني  دالّــة  فــروق 
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 األطفال الذين يعيشون مع والديهم.

تقدير الّذات عند األطفال وعالقته باملستوى التعليمي لألب:ب- 

ــّي  ــتوى التّعليم ــذ باملس ــدى التّلمي ــّذات ل ــر ال ــة تقدي ــة درج ــم (14) عالق ــدول رق ج

ــده لوال

املجموعتقدير ذات مرتفعتقدير ذات متوّسطتقدير ذات متدنٍّ

 املستوى

التّعليمّي لألّب
العدد

 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة

44,8%8151%47,712%44,372%67أّمّي أو ابتدايّئ

48%14,1162%4723%38,976%63متوّسط أو ثانوّي

7,2%41,724%5010%8,312%2جامعّي

100%13,4337%47,545%39,2160%132املجموع

تبــنّي أّن التالمــذة الذيــن ينتمــون إىل أب أمــّي أو ذي مســتوى إبتــدايئ لديهــم تقديــر 

ــط  ــم فق ــاك 8 % منه ــبة 47,7 % وهن ــط بنس ــر ذات متوس ــبة 44,8 % وتقدي ــدٍن بنس ذات مت

ــع.  ــر ذات مرتف ــم تقدي لديه

ــر ذات  ــه لديهــم تقدي بالنســبة لــألب ذي املســتوى التعليمــي املتوســط، فــإن 38,9 % مــن أبنائ

منخفــض و47 % تقديــر ذات متوســط و 14 % تقديــر ذات مرتفــع. أمــا األب ذو املســتوى 

ــط  ــر ذات متوس ــض و50 % تقدي ــر ذات منخف ــم تقدي ــه لديه ــن أبنائ ــإن 8,4 % م ــي، ف الجامع

و 41,7 % تقديــر ذات مرتفــع. كلــام ارتفــع مســتوى األب التعليمــي ارتفــع تقديــر الــذات لــدى 

ــا يف هــذا  ــة إحصائيٍّ ــروق دال ــح. ويشــري احتســاب P=0.000 إىل وجــود ف ــه والعكــس صحي أبنائ

املجــال.
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ج- تقدير الّذات عند األطفال وعالقته باملستوى التعليمي لألم:

هل ملستوى األم التعليمي تأثري يف درجة تقدير أبنائها لذواتهم؟

جدول رقم (15) عالقة درجة تقدير الّذات لدى التّلميذ باملستوى التّعليمّي لوالدته

املجموعتقدير ذات مرتفعتقدير ذات متوّسطتقدير ذات متدنٍّ

العددمستوى التعليم
 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة

42,9%9,3150%3614%54,754%82إبتدايئ وما دون

 متوّسط أو

ثانوّي
48%27101%56,729%16,3178%50,8

6,3%22,722%45,55%31,810%7جامعّي

100%13,7350%47,248%39,1165%137املجموع

تبــنّي مــن خــالل الجــدول أعــاله أن التالمــذة الذيــن ينتمــون إىل أم أميّــة أو بالــكاد تقــرأ 

ــر ذات  ــم تقدي ــم لديه ــل 36 % منه ــر ذات منخفــض بنســبة54,7 % مقاب ــم تقدي ــب لديه وتكت

متوســط و 9,3 % لديهــم تقديــر ذات مرتقــع.

ــوي  ــن يعيشــون مــع أم ذات مســتوى تعليمــي متوســط أو ثان بالنســبة للتالمــذة الذي

لديهــم نســبة تقديــر ذات منخفــض تصــل إىل  27 % مقابــل 56,7 % منهــم لديهــم تقديــر ذات 

ــر ذات مرتفــع. متوســط و 16,3 % تقدي

أمــا بالنســبة للتالمــذة الذيــن ينتمــون إىل أم جامعيــة، فــإن نســبة تقديــر الــّذات املتــدين 

ــر ذات  ــم تقدي ــط و 22,7 % لديه ــر ذات متوس ــم تقدي ــل 45,5 % لديه ــل إىل 31,8 % مقاب تص

مرتفــع.

وعنــد دراســة الفــروق الّدالــة، وجدنــا أن p=0.000 أي هنــاك فــروق دالّــة يف مســتوى 

تقديــر الــّذات تعــود إىل مســتوى األم التعليمــي. إذ كلــام إرتفــع املســتوى التعليمــي لــألم، إرتفــع 

معــه تقديــر الــذات عنــد أبنائهــا والعكــس صحيــح.



135

د- تقدير الّذات عند األطفال وعالقته باملستوى االقتصادّي للعائلة:

جدول رقم (16) عالقة درجة تقدير الّذات لدى التّلميذ باملستوى االقتصادي لعائلته

املجموعتقدير ذات مرتفعتقدير ذات متوّسطتقدير ذات متدنٍّ

 املستوى االقتصادّي

لألرسة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة

 أقّل من 400 ألف

ل.ل
77%43,578%44,122%12,4177%51,4

 بني 700-400 ألف

ل.ل
46%37,460%48,817%13,8123%35,8

 أكرث من 700 ألف

ل.ل
12% 27,324%54,58%18,244%12,8

100%13,7344%4747%39,2162%135املجموع

ــن  ــّل م ــهرّي أق ــم الّش ــذة دخــل عائلته ــن التّالم ــاك 51,4 % م يوضــح الجــدول أّن هن

، و 44,1 % منهــم لديهــم تقديــر ذات  400 ألــف ل.ل. و 43,5 % منهــم لديهــم تقديــر ذات متــدنٍّ

متوّســط، و 12,4 % منهــم لديهــم تقديــر ذات مرتفــع.

وبالنســبة للعائــالت التــي يــرتاوح دخلهــا الشــهري مــا بــني 400 - 700 ألــف ل.ل. فــإن 

 ، النســبة تصــل إىل 35,8 %. ويف هــذه الفئــة نجــد 37,4 % مــن األبنــاء لديهــم تقديــر ذات متــدنٍّ

و 48,8 % لديهــم تقديــر ذات متوســط و 13,8 % لديهــم تقديــر ذات مرتفــع.

ونالحــظ أيًضــا أّن هنــاك 12,8 % فقــط مــن التّالمــذة دخــل عائلتهــم الّشــهرّي يتجــاوز 

700 ألــف ل.ل. ويف هــذه الرشيحــة، نجــد 27,3 % منهــم لديهــم تــدنٍّ يف تقديــر الــّذات، و 54,5 

% منهــم لديهــم تقديــر ذات متوّســط، و 18,2 % منهــم لديهــم تقديــر ذات مرتفــع.
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ــا أن p=0.315، مــام يعنــي أن  ــا، فقــد وجدن ــة إحصائيٍّ وملعرفــة مــا إذا كانــت الفــروق دالّ

الفــروق غــري دالّــة. إن تقديــر الــذات عنــد األطفــال ال يتأثـّـر باملســتوى االقتصــادي عنــد األهــل. باعتبــار 

أن معظــم العائــالت الفلســطينيّة تعــاين الظــروف املاديــة الصعبــة.

ه. تقدير الّذات عند األطفال وعالقته مبستوى تحصيلهم الّدراّيس:

جدول رقم (17) عالقة مستوى تقدير الذات لدى التلميذ مبستوى تحصيله الدرايس

املجموعتقدير ذات مرتفعتقدير ذات متوّسطتقدير ذات متدنٍّ

 مستوى

 التّحصيل

الّدرايس للتّلميذ

العدد
 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة

 تحصيل درايس

متدنٍّ (راسب)
82%59,954%39,41%0,7137%39,1

 تحصيل درايس

مقبول
45%41,753%49,110%9,2108%30,9

 تحصيل درايس

جيّد
10%9,557%54,338%36,2105%30

100%14350%46,949%39,1164%137املجموع

ضمــن فئــة املتعرثيــن يف تحصيلهــم، نجــد أن تقديــر الــّذات متــدنٍّ لديهــم، إذ وصلــت 

نســبة تقديــر الــّذات املرتفــع إىل 0,7 % أي 7 باأللــف. وهنــاك حــواىل 60 % منهــم لديهــم تقديــر 

ذات متــدٍن، و39 % لديهــم تقديــر ذات متوســط.
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ضمــن فئــة التحصيــل املقبــول، نجــد 9,2 % مــن التالمــذة لديهــم تقديــر ذات مرتفــع 

مقابــل 41,7 % لديهــم تقديــر ذات متــدٍن و49,1 % لديهــم تقديــر ذات متوســط.

ــع  ــّذات املرتف ــر ال ــإن نســبة تقدي ــد، ف ــل الجيّ ــذة ذوي التحصي ــة التالم ــا ضمــن فئ أم

ــر  ــذوي تقدي ــم ل ــدين، و54,3 % منه ــّذات املت ــر ال ــذوي تقدي ــل 9,5 % ل تصــل إىل 36,2 % مقاب

ــّذات املتوســط. ال

تبــنّي مــن خــالل الجــدول املذكــور وجــود عالقــة قويــة بــني تقديــر الــذات لــدى التالمذة 

ومســتوى تحصيلهــم الدرايس.

ــدى التّالمــذة  ــّذات ل ــر ال ــني نســبة تقدي ــا ب ــة إحصائيٍّ ــة دالّ ــد مــن وجــود عالق وللتّأكّ

وتحصيلهــم الــّدرايس، قمنــا باحتســاب  chi-square حيــث بلغــت p=0.000 أي أن هنــاك فروقــاً 

ــة بــني الفئــات الثــالث املذكــورة تعــود إىل مســتوى التحصيــل. دالّ

ثانياً: القلق

القلــق هــو خــوف غامــض يقــوم عــىل توقّــع األســوأ بحيــث ال يعتمــد املــرء عــىل دور 

ــة. لذلــك فالفــرد  العقــل واملنطــق، بــل عــىل مــا متليــه عليــه أفــكاره الّســلبيّة وانفعاالتــه البدائيّ
القلــق عاجــز عــن التمييــز بــني مــا هــو واقّعــي ومــا هــو غــري واقعــّي.1

ــن، وعــدم االســتقرار. وميكــن اســقاط  ــعور باألم ــدام الّش ــق نتيجــة النع ويحــدث القل

ــه. ــق عــىل أّي يشء، وربطــه ب ــعور بالقل الّش

ويظهــر القلــق عــىل شــكل أعــراض نفســيّة وجســديّة مثــل: الّضجــر وامللــل، واإلرهــاق 

والصــداع، صعوبــة الرتكيــز، حساســيّة مفرطــة، تشــّنج عضــّيل، توتـّـر عصبــّي، واضطرابــات يف الّنــوم 

والجهــاز الهضمــي.

ــة، ويفتقــر إىل الشــعور باألمــان  ــا صعب ــان يعيــش ظروفً إن الطفــل الفلســطيني يف لبن

واالســتقرار والحاميــة. ويوضــح الجــدول اآليت نســبة القلــق ودرجاتــه لــدى األطفــال الفلســطينيّني.

1- يعقوب، غسان. كيف نتغلّب عىل القلق والخوف. ص.  62.
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مستوى القلق لدى األطفال:  -1  

جدول رقم (18) درجة القلق لدى التّالمدة الفلسطينينّي

إناثذكور

املجموعخارج املخيّمداخل املخيّمخارج املخيّمداخل املخيّم

العددالقلق
 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
العدد

 النسبة

املئويّة

 قلق بدرجة

متدنيّة
24%27,325%29,412%13,214%16,175%21,4

 قلق بدرجة

متوّسطة
13%14,812%14,16%6,611%12,642%12

 قلق بدرجة

مرتفعة
41%46,638%44,735%38,533%37,9147%41,9

 قلق بدرجة

ا مرتفعة جدٍّ
10%11,410%11,838%41,829%33,487%24,8

100%100351%10087%10091%10085%88املجموع

ــدى الّذكــور و  ــامت تصــل إىل 46,6 % ل نالحــظ أّن نســبة القلــق املرتفــع داخــل املخيّ

38,5 % لــدى اإلنــاث، بينــام تبلــغ خــارج املخيّــامت 44,7 % لــدى الّذكــور و 37,9 % لــدى اإلنــاث.

يبــدو أّن نســبة القلــق املرتفــع لــدى الّذكــور تفــوق النســبة لــدى اإلنــاث، ســواء داخــل 

ــامت 11,4 %  ا، فقــد بلغــت داخــل املخيّ ــق املرتفــع جــدٍّ ــا نســبة القل ــا. أّم ــامت أو خارجه املخيّ

لــدى الّذكــور و 41,8 % لــدى اإلنــاث، بينــام وصلــت خــارج املخيّــامت إىل 11,8 % لــدى الّذكــور 

مقابــل 33,4 % لــدى اإلنــاث.

ا نجده أكرث لدى اإلناث داخل املخياّمت وخارجها. وهذا يعني أّن نسبة القلق املرتفع جدٍّ
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ــاث  ــور واإلن ــدى الّذك ــق ل ــة القل ــة يف درج ــة دالّ ــروق إحصائيّ ــود ف ــن وج ــد م وللتّأك

داخــل املخيّــامت، قمنــا باحتســاب Pearson Chi-Square حيــث بلغــت p=0.000 أي أن الفــروق 

قامئــة بــني الّذكــور واإلنــاث يف درجــات القلــق. فاإلنــاث يشــعرن بالقلــق أكــرث بكثــري مــن الّذكــور. 

هــذه ظاهــرة هامــة تســتدعي التفكــري والبحــث وهــي أن القلــق متشــابه لــدى الّذكــور داخــل 

ــامت وخارجهــا مبختلــف درجاتــه. املخيّ

ــن  ــاث الذي ــور واإلن ــدى الّذك ــق ل ــة القل ــا يف درج ــة إحصائيً ــروق الّدال ــة الف ولدراس

  (p=0.000) حيــث بلغــت Pearson Chi-Square ــا بإحتســاب ــامت، قمن يعيشــون خــارج املخيّ

وتبــنّي وجــود فــروق دالّــة بــني الجنســني يف مســتوى القلــق. ويبــدو أن درجــة املخاطــرة مرتفعــة 

أكــرث لــدى اإلنــاث.

ــون  ــن يعيش ــور الذي ــدى الّذك ــق ل ــة القل ــا يف درج ــة إحصائيٍّ ــروق الدالّ ــبة للف وبالنس

ــدم وجــود  ــت p=0.989 عــىل ع ــد دلّ ــا، فق ــن يعيشــون خارجه ــور الذي ــامت والّذك داخــل املخيّ

فــروق فيــام بينهــم. وهــذا يعنــي أن الذكــور يتكيفــون مــع الظــروف الخارجيــة أكــرث مــن اإلنــاث، 

ــل  ــق رّدات الفع ــن طري ــق ع ــاط والقل ــعورهم باإلحب ــن ش ــري ع ــيلة للتعب ــم وس ــدون له ويج

ــي.  ــغ اللفظ ــلوك والتفري ــراب الس ــة وإضط العدواني

باختصــار، إن نســبة القلــق املتوّســط واملرتفــع، هــي مرتفعــة لــدى الّذكــور أكــرث مــن 

ــاث حيــث بلغــت 41,8 %  ــدى اإلن ــارزة أكــرث ل ا فهــي ب ــق املرتفــع جــدٍّ ــا نســبة القل ــاث. أّم اإلن

داخــل املخيّــامت مقابــل 11,4 % لــدى الّذكــور، و33,4 % لــدى اإلنــاث خــارج املخيّــامت مقابــل 

ــان.  ــة واألّم ــدم اإلحســاس بالطأمنين ــق والخــوف، وع ــاين القل ــاة تع ــور. فالفت ــدى الّذك 11,8 % ل

فالّضغــوط الّنفســّية واالجتامعيّــة التــي ميارســها األهــل بشــكل خــاّص، واملجتمــع بشــكل عــاّم عــىل 

الفتيــات تزيــد مــن حــّدة القلــق وكأن الظــروف املعيشــيّة والســكنيّة الســيّئة ال تكفــي. كــام نالحظ 

ــامت أكــرث مــام هــي لــدى اإلنــاث  ا لــدى اإلنــاث داخــل املخيّ ارتفــاع نســبة القلــق املرتفــع جــدٍّ

خــارج املخيّــامت. وهــذا يعــود إىل حالــة التّوتـّـر والخــوف الــذي يعيشــه ســّكان املخيّــامت، والتــي 

تنعكــس ســلبًا عــىل شــعور الفتــاة بعــدم األّمــان.
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عالقة القلق باملرحلة العمريّة:

مــن خــالل دراســتنا امليدانيّــة، تبــنّي أن املتوســط الحســايب للقلــق لــدى التالمــذة يختلف 

باختــالف الجنــس والعمــر. إذ نالحــظ أّن املتوّســط الحســايب لتالمــذة الصــّف الثــاين الّذكــور الذيــن 

ــع هــذا  ــّم يرتف ــا. ث ــامت، و54,41 خارجه ــر هــو 54,67 داخــل املخيّ ــن العم هــم يف الســابعة م

املتوّســط لــدى تالمــذة الّصــّف الرّابــع والذيــن هــم يف التاســعة مــن العمــر، إذ يبلــغ 60,57 داخــل 

املخيّــامت، و 75  خارجهــا. ثــّم يســتمّر املتوّســط يف االرتفــاع لــدى تالمــذة الّصــّف الّســادس داخــل 

املخيّــامت والذيــن هــم يف الحاديــة عــرشة مــن العمــر، إذ يبلــغ 64,7 ، ولكّنــه ينخفــض قليــالً لــدى 

تالمــذة الّصــّف الّســادس الذيــن يعيشــون خــارج املخيّــامت ليبلــغ 62,53 .

ــن  ــادس، والذي ــّف الّس ــذة الّص ــم تالم ــق ه ــة للقل ــرث عرض ــذة األك ــتنتج أّن التّالم نس

ــنة. ــني 11 و 12 س ــم ب ــرتاوح أعامره ت

ــدى  ــق ل ــط الحســايّب للقل ــف. إذ نالحــظ أّن املتوّس ــر يختل ــاث، فاألّم ــا بالنســبة لإلن أّم

تلميــذات الصــّف الثّــاين هــو 59,84 داخــل املخيّــامت، و 63,13 خارجهــا. ثــّم يرتفــع هــذا 

ــه ينخفــض لــدى تلميــذات الّصــّف  ــامت، ولكّن املتوّســط  لــدى تلميــذات الّصــّف الرّابــع يف املخيّ

الرّابــع اللــوايت يعشــن خارجهــا ، ثــّم يعــود ويســتمّر يف االرتفــاع لــدى تلميــذات الّصــّف الّســادس 

ســواء اللــوايت يعشــن داخــل املخيّــامت أو خارجهــا، إذ يبلــغ 71 داخــل املخيّــامت و 67,83 لــدى 

ــدو أن الصــف الســادس يطــرح بعــض اإلشــكاالت أكــرث مــن ســواه  ــوايت يعشــن خارجهــا. ويب الل

ــادة الوعــي االجتامعــي. ــوغ أو زي ــك بســبب البل ــاث أكان ذل ــدى اإلن وبخاصــة ل

هــل هنــاك اختــالف يف نســبة القلــق ونســبته لــدى التّالمــذة الفلســطينيّني الذيــن يعيشــون خــارج  

ــة نفســها؟ ــني املوجوديــن يف البيئــة الجغرافيّ ــامت والتّالمــذة اللبنانيّ املخيّ

الّذكــور  اللبنانيّــني  التّالمــذة  مــن   %  50 أّن  اإلحصــاءات  خــالل  مــن  يتبــنّي 
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ــل  ــًدا مقاب ــة ج ــة مرتفع ــة، و 22,7 % بدرج ــة مرتفع ــق بدرج ــم قل ــميّة لديه ــة الرس يف املدرس

ــة  ــة مرتفع ــق بدرج ــع و11,8 % قل ــق مرتف ــم قل ــن لديه ــطينيّني الذي ــذة الفلس 44,7 % للتالم

جــًدا. وهــذا يشــري إىل أن التّالمــذة اللبنانيّــني هــم أكــرث عرضــة للقلــق مــن التّالمــذة الفلســطينيّني 

الذيــن يعيشــون يف البيئــة الجغرافيّــة نفســها. وهــذه ظاهــرة هامــة تســتدعي البحــث وتدعــو إىل 

التســاؤل.

ــق املرتفــع  ــا، إذ تصــل نســبة القل ــق مًع ــون القل ــني والفلســطينيّني يعان ــال اللبنانيّ إن األطف

ــا  ــطينيّني. أم ــور الفلس ــل 56,5 % للّذك ــور إىل 72,7 % مقاب ــني الّذك ــد اللبنانيّ ــًدا عن ــع ج واملرتف

ــا تصــل إىل 72,8  ــًدا فإنه ــع ج ــع واملرتف ــق املرتف ــإن نســبة القل ــات، ف ــات اللبنانيّ بالنســبة للفتي

% مقابــل 71,3 % للتلميــذات الفلســطينيّات خــارج املخيّــامت. فالنســبة متشــابهة لــدى اإلنــاث 

اللبنانيــات والفلســطينيّات. غــري أّن هــذه املســألة تختلــف بــني الذكــور اللبنانيــنّي والفلســطينيّني. 

ونعــرتف أننــا مل نتمكــن مــن توضيــح هــذا االلتبــاس، ألن هــذه املســألة تحتــاج إىل متابعــة البحــث 

ــامت. ــني الذيــن يعيشــون يف جــوار املخيّ عــىل عيّنــة أوســع مــن التالمــذة اللبنانيّ

لقــد دلــّت نتائــج Pearson Chi-Square عــىل عــدم وجــود فــروق دالـّـة بــني التالمــذة اللبنانيّــني 

.( p=0.828) والفلســطينيّني يف مســألة القلــق

2-مستوى القلق وعالقته بالعوامل الدميغرافيّة:

القلق عند األطفال وعالقته بالوضع العائيل: أ- 

ــاك %24,3 منهــم  ــن يعيشــون مــع والديهــم، هن بالنســبة للتالمــذة الفلســطينيّني الذي

لديهــم قلــق بدرجــة خفيفــة، و11,3 % منهــم لديهــم قلــق بدرجــة متوســطة، و 42,4 % منهــم 

لديهــم قلــق بدرجــة مرتفعــة، و64,4 % لديهــم قلــق بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــًدا.

ــم ــم لديه ــاك 3,7 % منه ــم، هن ــع أحــد والديه ــن يعيشــون م ــذة الذي بالنســبة للتالم
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ــق  ــم قل ــطة، و 79,2 % لديه ــة متوس ــق بدرج ــم قل ــم لديه ــة، و17 % منه ــة متدني ــق بدرج  قل

ــة جــًدا. ــة ومرتفع بدرجــة مرتفع

يبــدو واضًحــا أن األطفــال الذيــن يعيشــون مــع أحــد الوالديــن يعانــون القلــق أكــرث مــن 

الذيــن يعيشــون مــع والديهــم. وتشــري Pearson Chi-Square إىل أن الفــروق دالّــة بــني تالمــذة 

.(p=0.001) املجموعتــني

القلق عند األطفال وعالقته باملستوى التّعليمّي لألب:ب- 

بالنســبة لألطفــال الذيــن ينتمــون ألب أمــّي أو ذي مســتوى إبتــدايئ نجــد 17,9 % منهــم 

ــة، و 12,3 % منهــم لديهــم قلــق بدرجــة متوســطة، و 69,6 % منهــم  لديهــم قلــق بدرجــة متدنيّ

لديهــم قلــق بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــًدا.

بالنســبة للتالمــذة الذيــن يكــون مســتوى والدهــم التعليمــي متوســطًا أو ثانويـًـا، هنــاك 

22,2 % منهــم لديهــم قلــق بدرجــة متدنيّــة، و9,9 % منهــم لديهــم قلــق بدرجــة متوســطة، و67,9 

% لديهــم قلــق بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــًدا.

أمــا بالنســبة لــألب الجامعــّي، فنجــد 20,8 % مــن أبنائــه لديهــم قلــق بدرجــة متدنيّــة، 

و 25 % منهــم لديهــم قلــق بدرجــة متوســطة، و 54,2 % لديهــم قلــق بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة 

. ا جًد

الفــروق واضحــة بــني أبنــاء األب الجامعــي وأبنــاء األب األمــّي وذي املســتوى االبتــدايئ. 

وبصــورة عامــة، نالحــظ أن نســبة القلــق مرتفعــة لــدى جميــع الفئــات، مــام يعنــي أن ظــروف 

العيــش يف املخيّــامت تبعــث عــىل القلــق.

ج- القلق عند األطفال وعالقته باملستوى التّعليمّي لألم :

ــة أو ذات املســتوى االبتــدايئ، هنــاك26 % منهــم لديهــم قلــق  بالنســبة ألبنــاء األم األميّ

ــق  ــم قل ــم لديه ــطة، 60,7 % منه ــق بدرجــة متوّس ــم قل ــم لديه ــة، و13,3 % منه بدرجــة متدنيّ

ا. بدرجــة مرتفعــة و مرتفعــة جــدٍّ



143

وبالنســبة ألبنــاء األم ذات املســتوى املتوســط أو الثانــوي، هنــاك 18 % منهــم لديهــم قلــق 

بدرجــة متدنيّــة، و 10,7 % منهــم لديهــم قلــق بدرجــة متوّســطة، و 71,4 % منهــم لديهــم قلــق 

ا. بدرجــة مرتفعــة و مرتفعــة جــدٍّ

ــة، و  ــق بدرجــة متدنيّ ــاك 13,6 % منهــم لديهــم قل ــة، فهن ــاء األم الجامعي أمــا بالنســبة ألبن

18,2 % منهــم لديهــم قلــق بدرجــة متوّســطة، و 68,2 % منهــم لديهــم قلــق بدرجــة مرتفعــة و 

ا. مرتفعــة جــدٍّ

ــذة  ــدى التّالم ــق ل ــتوى القل ــني مس ــا ب ــة إحصائيٍّ ــروق دالّ ــاك ف ــت هن ــا إذا كان ــة م ملعرف

ــدم  ــي ع ــذا يعن ــاب Chi-Square (p=0.167) . وه ــا باحتس ــّي، قمن ــم التّعليم ــتوى أُّمهاته ومس

ــّي. ــتوى األم التعليم ــبة ملس ــق بالنس ــة القل ــذة يف درج ــني التالم ــة ب ــروق دالّ ــود ف وج

د- القلق عند األطفال وعالقته باملستوى االقتصادّي للعائلة:

ــاء الفئــة األوىل (الدخــل الشــهري أقــل مــن 300 دوالر) هنــاك 20,9 % منهــم  بالنســبة ألبن

ــم  ــطة، و 64,4 % منه ــق بدرجــة متوّس ــم قل ــم لديه ــة، و15 % منه ــق بدرجــة متدنيّ ــم قل لديه

ا. لديهــم قلــق بدرجــة مرتفعــة و مرتفعــة جــدٍّ

بالنســبة لتالمــذة الفئــة الثانيــة (266 - 466 دوالًرا) هنــاك 22,8 % منهــم لديهــم قلــق 

ــة، و 8,1 % منهــم لديهــم قلــق بدرجــة متوّســطة، و 69,1 % منهــم لديهــم قلــق  بدرجــة متدنيّ

ا. ــة جــدٍّ ــة و مرتفع بدرجــة مرتفع

وبالنســبة للفئــة الثالثــة (أكــرث مــن 466 دوالًرا) هنــاك 18,2 % منهــم لديهــم قلــق بدرجــة 

متدنيّــة، و 13,6 % منهــم لديهــم قلــق بدرجــة متوّســطة، و 68,6 % منهــم لديهــم قلــق بدرجــة 

ا. مرتفعــة و مرتفعــة جــدٍّ

وتشــري p= 0.090 إىل عــدم وجــود فــروق دالّــة يف درجــة القلــق تعــود إىل مســتوى الدخــل 

العائــيل باعتبــار أن املداخيــل محــدودة وعــدد أفــراد العائلــة كبــري.
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ه- القلق عند األطفال وعالقته مبستوى تحصيلهم الّدراّيس :

تبــنّي أن 39,1 % مــن التالمــذة الفلســطينيّني لديهــم تحصيــل درايس متــدٍن. و 30,9 % 

منهــم لديهــم درجــة مقبــول و 30 % لديهــم درجــة جيّــد.

يف فئــة التحصيــل املتــدين، نجــد 19 % لديهــم قلــق بدرجــة خفيفــة و 8,8 % بدرجــة 

متوســطة و 72,3 % منهــم لديهــم قلــق بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــًدا.

يف فئــة املقبولــني، هنــاك 17,6 % منهــم لديهــم قلــق ضعيــف و 15,7 % لديهــم قلــق 

بدرجــة متوســطة و 66,7 % لديهــم قلــق بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــًدا.

أمــا يف فئــة الجيّــد، فهنــاك 27,6 % لديهــم قلــق ضعيــف مقابــل 12,4 % لديهــم قلــق 

متوســط و 60 % منهــم لديهــم قلــق مرتفــع ومرتفــع جــًدا.

تشــريp= 0.206 إىل عــدم وجــود فــروق دالّــة بــني التالمــذة يف درجــة القلــق تعــود إىل 

مســتوى التحصيــل. فالدافعيــة منخفضــة وكذلــك الشــعور بالرضــا  بســبب طغيــان القلــق.

ثالثًا: االكتئاب

يشــري االكتئــاب إىل حالــة مــن الحــزن والتشــاؤم وإنخفــاض يف تقديــر الــّذات. ويعتقــد 

النــاس أّن األطفــال دامئــاً يشــعرون بالفــرح، وهــم بعيــدون عــن همــوم الراشــد. وعندمــا نســمع 

ــا؟ ــا نتســاءل مــا الــذي يجعلــه كئيبً أّن هنــاك طفــالً مكتئبً

يظهراالكتئاب لدى األطفال من خالل عّدة أعراض1:

املزاج: شعور الطفل بحزن مبالغ فيه مصحوب بانفعال شديد وشعور بالذنب.- 

يف -  وانخفــاض  وانطــواء،  بــكاء  الــكالم،  يف  بــطء  النشــاط،  يف  نقــص  األرق،  الّســلوك: 

أفعــال  خــالل  مــن  حزنهــم  عــن  األطفــال  بعــض  يعــّرب  قــد  االجتامعــّي.  التّواصــل 

1- Oster, G., Montgomery, S. (1995). Helping your Depressed Teenager: A Guid for Parents and 

Caregivers. p. 47 -48.
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سلبيّة مثل العدوانيّة أو الّرصاخ، أو التّخريب والغضب إلخ.

ــه غــري جديــر باالهتــامم، -  ــّذات، وبأنّ ــا بتــديّن تقديــر ال تغــرّي يف املشــاعر: يشــعر الطفــل هن

وغــري كفــوء، ويعتقــد أّن اآلخريــن ينظــرون إليــه كذلــك. وهــذا مــا ينعكــس عــىل تحصيلــه 

الــدراّيس، ويعرّضــه للرســوب. 

ــاذ -  ــة يف اتّخ ــه صعوب ــطء يف االســتيعاب والتّفكــري، لدي ــز، وب ــر، وضعــف الرتكي يشــعر بالتوتّ

ــوم نفســه عــىل أي خطــأ يحصــل. القــرارات، ويل

التّغــرّيات الجســديّة: اضطرابــات يف عــادات األكل و النــوم، الّشــعور بالتّعــب بشــكل مســتمّر، - 

آالم يف املعــدة أو غثيــان أو صــداع إلــخ...

عدم إهتامم باألنشطة واأللعاب التي كان يحبها.- 

ــة يف مــدارس األنــروا مــن هــذه األعــراض؟ ومــا هــي درجــة  هــل يعــاين تالمــذة املرحلــة االبتدائيّ

االكتئــاب لديهــم؟ 

االكتئاب لدى األطفال الفلسطينيني:  -1  

جدول رقم (19) درجة االكتئاب لدى التّالمذة الفلسطينينّي

إناثذكور

املجموعخارج املخيّمداخل املخيّمخارج املخيّمداخل املخيّم

العدد
 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة

 اكتئاب

 بدرجة

متدنيّة

22%2547%55,323%25,343%49,4135%38,46

 اكتئاب

 بدرجة

متوّسطة

11%12,511%12,914%15,412%13,848%13,67
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 اكتئاب

 بدرجة

مرتفعة

31%35,219%22,432%35,217%19,599%28,21

 اكتئاب

 بدرجة

 مرتفعة

ا جدٍّ

24%27,38%9,422%24,215%17,269%19,66

100%100351%10087%10091%10085%88املجموع

ــامت وخارجهــا  لديهــم  نالحــظ  أّن 38,46 % مــن التّالمــذة الفلســطينيّني داخــل املخيّ

اكتئــاب بدرجــة متدنيّــة، و13,66 % لديهــم اكتئــاب بدرجــة متوّســطة، و47,87 % لديهــم  اكتئــاب 

ا. بدرجــة مرتفعــة و مرتفعــة جــدٍّ

ــن  ــدى التّالمــذة الذي ــاب ل ــني نســبة االكتئ ــا ب ــريًا وواضًح ــا كب ــاك تبايًن ــا أّن هن ونجــد أيًض

ــل  ــور داخ ــذ الّذك ــن التّالمي ــاك 25 % م ــون خارجها.هن ــن يعيش ــامت، والذي ــل املخيّ ــون داخ يعيش

ــامت. وهنــاك 12,5 % مــن الّذكــور  ــامت لديهــم اكتئــاب ضعيــف مقابــل 55,3 % خــارج املخيّ املخيّ

داخــل املخيّــامت لديهــم اكتئــاب بدرجــة متوّســطة، مقابــل 12,9 % خــارج املخيّــامت. ومــن املهــّم أن 

نشــري إىل أن 62,5 % مــن الذكــور داخــل املخيّــامت يعانــون االكتئــاب بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــّدا 

مقابــل 31,8 % لــدى الذكــور خــارج املخيّــامت. فالفــروق واضحــة بــني الوضــع  داخــل املخيـّـم وخارجه. 

وتصــل قيمــة Pearson chi-square إىل p=0.000 مــام يثبــت وجــود فــروق دالّــة إحصائيّــا يف درجــة 

االكتئــاب بــني التالمــذة الّذكــور داخــل املخيّــامت والذيــن يعيشــون خارجهــا. فاألوضاع النفســيّة خطرة 

لــدى األطفــال داخــل املخيّــامت.

االكتئــاب  درجــة  يف  التّبايــن  نالحــظ  إذ  لإلنــاث،  بالّنســبة  األّمــر  وكذلــك 

مــن   %  25,3 هنــاك  وخارجهــا.  املخيّــامت  داخــل  يعشــن  اللــوايت  التّلميــذات  لــدى 

املخيّــامت.  اكتئــاب ضعيــف مقابــل %49,4 خــارج  لديهــن  املخيّــامت  داخــل  التّلميــذات 
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وهنــاك 15,4 % مــن التّلميــذات داخــل املخيّــامت لديهــن اكتئــاب بدرجــة متوّســطة مقابــل 13,8 

ــامت لديهــن درجــة  ــات داخــل املخي ــا إىل أن %59,4 مــن الفتي ــامت. ونشــري هن % خــارج املخيّ

إكتئــاب مرتفعــة ومرتفعــة جــّدا مقابــل %36,7 لــدى الفتيــات خــارج املخيّــامت.            

ــوايت  ــامت، والل ــل املخيّ ــن داخ ــوايت يعش ــذات الل ــني التّلمي ــرية ب ــارزة وكب ــروق ب فالف

.p=0.007 يعشــن خارجهــا

ــام تقــدم أّن نســبة االكتئــاب املرتفعــة واملرتفعــة جــًدا هــي نســبة مخيفــة  نالحــظ ّم

لــدى الّذكــور واإلنــاث داخــل املخيّــامت، إذ تصــل النســبة إىل 62,5 % لــدى الّذكــور وإىل 59,4 % 

ا لــدى  لــدى اإلنــاث. فالنســبة مرتفعــة لــدى الجنســني، ّمــام يــدل عــىل وضــع نفــيس ســيّىء جــدٍّ

األطفــال داخــل املخيّــامت.

ــام.  ــني الجنســني واملشــكلة النفســية مشــرتكة لديه ــة ب ــا أن النســبة متقارب ــدو أيًض يب

وتشــري قيمــة p=0.933 إىل عــدم وجــود فــروق دالـّـة يف مســتوى االكتئــاب لــدى الّذكــور واإلنــاث.

ــا  ــاك تبايًن ــظ أّن هن ــامت، فنالح ــارج املخيّ ــون خ ــن يعيش ــذة الذي ــبة للتالم ــا بالنس أم

بســيطًا بــني نســبة االكتئــاب لــدى الّذكــور واإلنــاث، إذ أن 55,3 % مــن الّذكــور لديهــم اكتئــاب 

ضعيــف مقابــل 49,4 % لــدى اإلنــاث و 12,9 % مــن الّذكــور لديهــم اكتئــاب متوســط مقابــل 13,8 

% لــدى اإلنــاث و 22,4 % مــن الّذكــور يعانــون االكتئــاب املرتفــع مقابــل 19,5 % لــدى اإلنــاث و 

9,4 % مــن الّذكــور لديهــم اكتئــاب مرتفــع جــًدا مقابــل 17,2 % لــدى اإلنــاث. 

ا لــدى اإلنــاث باملقارنــة مــع  مــا يثــري االنتبــاه هــو ارتفــاع نســبة االكتئــاب املرتفــع جــدٍّ  

الّذكــور( 17 % لإلنــاث مقابــل 9 % للذكــور). ولكــّن الفــروق العامــة يف نســب االكتئــاب ودرجاتــه 

.P= 0.486 ــة ــامت، ألن قيم ــارج املخيّ ــني خ ــني الجنس ــة ب ــري دالّ غ
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عالقة االكتئاب باملرحلة العمريّة:

تُشــري نتائــج دراســتنا إىل أّن املتوّســط الحســايّب لالكتئــاب عنــد التّالمــذة يختلــف باختــالف 

ــاين الّذكــور الذيــن هــم يف  الجنــس والعمــر. نالحــظ أّن املتوّســط لالكتئــاب لــدى تالميــذ الّصــّف الثّ

الســابعة مــن العمــر قــد وصــل إىل 58,27 داخــل املخيـّـامت، وإىل 48,56 لــدى الذين يعيشــون خارجها. 

ثــّم يرتفــع هــذا املتوّســط لــدى تالميــذ الّصــّف الرّابــع والذيــن يف التاســعة مــن العمــر ليبلــغ 61,11 

داخــل املخيّــامت و 57,50 خارجهــا. ثــّم يســتمّر املتوّســط يف االرتفــاع لــدى تالميــذ الّصــّف الّســادس 

والذيــن هــم يف الحاديــة عــرشة تقريبًــا، ويبلــغ 66,37 داخــل املخيّــامت و58,50 خارجهــا.

فاملتوّســط الحســايّب لالكتئــاب لــدى التّالمــذة الّذكــور يرتفــع بازديــاد العمــر. لقــد تبــنّي أّن تالميــذ 

الّصــّف الّســادس هــم األكــرث عرضــة لالكتئــاب.

أّمــا بالنســبة لإلنــاث، فــإّن املتوّســط الحســايّب لــدى تلميــذات الّصــّف الثــاين هــو 53,94 

ــّم يرتفــع هــذا املتوّســط  لــدى تلميــذات الّصــّف الرّابــع  ــامت، و 52,69 خارجهــا. ث داخــل املخيّ

ــدى  ــاع ل ــط يف االرتف ــتمر املتوّس ــّم يس ــا. ث ــامت، و 55,52 خارجه ــل املخيّ ــل إىل 62,62 داخ ليص

ــامت و 64,57 خارجهــا. تلميــذات الّصــّف الّســادس  ليصــل إىل 69,90 داخــل املخيّ

ــاب. وهــذا يشــري إىل أن  ــادس هــم األكــرث عرضــة لالكتئ يتضــح أن تالمــذة الّصــّف الّس

ــه املأســوية.   ــه وظروف ــذ لبيئت ــاد وعــي التّلمي ــاد العمــر وبازدي ــزداد بازدي ــاب ي ــعور باالكتئ الّش

هــل هنــاك إختــالف يف االكتئــاب ودرجتــه لــدى التّالمــذة الفلســطينيّني الذيــن يعيشــون خــارج 

ــة نفســها؟ ــني الذيــن يعيشــون يف البيئــة الجغرافيّ ــامت، والتّالمــذة اللبنانيّ املخيّ

توضــح إحصاءاتنــا أن هنــاك تبايًنــا يف نســبة االكتئــاب لــدى التالمــذة خــارج املخيّــامت، 

والتالمــذة اللبنانيّــني الذيــن يعيشــون يف املنطقــة الجغرافيّــة نفســها.
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هنــاك 56,9 % مــن التالمــذة اللبنانيّــني يعانــون االكتئــاب بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــًدا، مقابــل 

31,8 % مــن التالمــذة الفلســطينيّني. 

ــدى  ــاب ل ــبة االكتئ ــا يف نس ــة إحصائيٍّ ــروق دال ــود ف ــة p=0.000 إىل وج ــري قيم وتش

ــن  ــور الذي ــني الّذك ــامت، واللبنانيّ ــارج املخيّ ــون خ ــن يعيش ــور الذي ــطينيّني الّذك ــذة الفلس التالم

ــها. ــة نفس ــة الجغرافيّ ــون يف البيئ يعيش

فالتالمــذة اللبنانيّــون يف املدرســة الرســميّة يعانــون االكتئــاب أكــرث مــن التالمــذة الفلســطينيّني يف 

مــدارس األنــروا الذيــن يعيشــون خــارج املخيّــامت. وهــذه مشــكلة معقــدة تثــري القلــق والتســاؤل 

حــول التالمــذة الّذكــور اللبنانيّــني، مــام يســتدعي إجــراء بحــوث إضافيّــة لتوضيــح االلتبــاس.

أمــا بالنســبة لإلنــاث، فهنــاك 45,5 % مــن اللبنانيّــات يعانــني االكتئــاب بدرجــة مرتفعــة  

ــدم  ــىل ع ــّدل ع ــة p= 0.559 ت ــن قيم ــطينيّات. ولك ــن الفلس ــل 36,7 % م ــًدا مقاب ــة ج ومرتفع

ــا يف نســبة االكتئــاب لــدى التلميــذات الفلســطينيّات اللــوايت يعشــن  وجــود فــروق دالــة إحصائيٍّ

ــة نفســها.  ــات اللــوايت يعشــن يف البيئــة الجغرافيّ ــامت، والتلميــذات اللبنانيّ خــارج املخيّ

مــا نســتطيع اســتنتاجه هــو أن نســبة االكتئــاب مرتفعــة لــدى التالمــذة الفلســطينيّني واللبنانيّــني 

مًعــا. وهــذا مــؤرش ســلبي للصحــة النفســيّة لــدى األجيــال الصاعــدة.

2 ـ مستوى االكتئاب وعالقته بالعوامل الدميغرافيّة:

االكتئاب عند األطفال وعالقته بوضعهم العائّيل:أ- 

بحســب نتائــج البحــث، تبــنّي أن 42,7 % مــن األطفــال الذيــن يعيشــون مــع والديهــم 

ــاب بدرجــة متوســطة و 43 % منهــم لديهــم  ــل 14,3 % لديهــم اكتئ ــاب مقاب ليــس لديهــم اكتئ

اكتئــاب مرتفــع ومرتفــع جــًدا.

أمــا األطفــال الذيــن يعيشــون مــع أحــد أبويهــم أو أقاربهــم، فقــد تبــنّي أن 13,2 % منهــم
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 ليــس لديهــم اكتئــاب مقابــل 11,3 % لديهــم اكتئــاب متوســط و 75,5 % لديهــم اكتئــاب مرتفــع 

ومرتفــع جــًدا.

ــني  ــاب ب ــة االكتئ ــا يف درج ــارزة إحصائيً ــروق ب ــود ف ــىل وج ــة p=0.000 ع ــدّل قيم وت

األطفــال الذيــن يعيشــون مــع أهلهــم والذيــن يعيشــون مــع أحــد أبويهــم أو أقاربهــم. فالفــرق 

ــاب املرتفــع واملرتفــع جــًدا. ــق بنســبة االكتئ ــام يتعل ــري بينهــم في كب

االكتئاب عند األطفال وعالقته باملستوى التّعليمّي لألب :ب- 

ــة  بالنســبة للمســتوى التعليمــي لــألب، مل تكشــف اإلحصــاءات عــن وجــود فــروق دال

حــول تأثــري هــذا املتغــري (p= 0.057) يف انتشــار  نســب االكتئــاب لــدى التالميــذ يف مــدارس األنــروا 

بإعتبــار أن األطفــال يعيشــون نفــس الظــروف املعيشــيّة والنفســيّة. 

كذلــك األمــر بالنســبة ملهنــة األب، بإعتبــار أن معظــم املهــن متواضعــة أو متوســطة (عامــل، تاجــر 

.p= 0.303 (..بســيط، حــريف ومــا شــابه

ويف مــا يتعلــق مبســتوى األم العلمــي، مل تكشــف النتائــج عــن وجــود فــروق يف نســبة 

االكتئــاب ودرجاتــه بــني التالميــذ.

ج- االكتئاب عند األطفال وعالقته بعمل األّم :

ــي  ــن األّم الت ــاب م ــة لالكتئ ــّل عرض ــا أق ــون أوالده ــزل يك ــة من ــت األّم ربّ ــل إذا كان ه

ــن خــالل الجــدول اآليت: ــنالحظه م ــا س ــذا م ــزل؟ ه ــارج املن ــل خ تعم
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جدول رقم (20) عالقة درجة االكتئاب لدى التلميذ بعمل والدته

اكتئاب بدرجة

متدنيّة

 اكتئاب بدرجة

متوّسطة
اكتئاب بدرجة مرتفعة

 اكتئاب بدرجة مرتفعة

ا جدٍّ
املجموع

العددمهنة األّم
 النسبة

املئويّة
العدد

 النسبة

املئويّة
العدد

 النسبة

املئويّة
العدد

 النسبة

املئويّة
النسبة املئويّةالعدد

83,3%16,3289%2847%14,581%41,242%119ربة منزل

 تعمل خارج

املنزل
12%21,87%12,719%34,517%30,955%15,9

0,9%33,33%1----66,6%2متوفّاة

100%18,7347%28,865%14,1100%38,349%133املجموع

بالنســبة للمهنــة (ربــة منــزل، تعمــل خــارج البيــت)، فقــد تبــنّي أن ملهنــة األم تأثــريًا يف 

نســبة االكتئــاب لــدى األطفــال. فــاألم التــي تعمــل لســاعات طويلــة خــارج املنــزل يكــون أبناؤهــا 

عرضــة لالكتئــاب أكــرث مــن أطفــال األم التــي تبقــى يف املنــزل. يف الحالــة األوىل، هنــاك 65 % مــن 

األطفــال يعانــون االكتئــاب املرتفــع واملرتفــع جــًدا مقابــل 44 % لألطفــال الذيــن تبقــى أمهاتهــم 

يف املنــزل.

لقــد تبــنّي لنــا أن 83,2 % مــن األمهــات هــّن ربــات منــزل، وهنــاك حــواىل 16 % مــن 

األمهــات يعملــن خــارج املنــزل.

إن الفــروق دالّــة إحصائيًــا بــني أطفــال الفئتــني( يصــل الفــرق إىل 21 عالمــة) وتبلــغ قيمــة 

.  p=0.020

د- االكتئاب عند األطفال وعالقته باملستوى االقتصادّي للعائلة:

هل مستوى األهل االقتصادّي يؤثر يف نسبة االكتئاب عند األطفال؟ 

نتائــج  إىل  اإلحصــاءات  تشــري  التالمــذة،  ألهــل  االقتصــادي  للمســتوى  بالنســبة 

معظــم أن  باعتبــار  إحصائيًــا،  دالّــة  غــري  االكتئــاب  درجــة  يف  الفــروق  أن  أي  مشــابهة، 
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 األطفــال يعانــون الظــروف االقتصاديـّـة الصعبــة (الفقــر) وهنــاك أكــرث مــن نصــف العائــالت تعــاين 

. p=0.684 الفقــر بدرجاتــه املختلفــة. وقــد بلغــت قيمــة

ه- االكتئاب لدى األطفال وتأثريه يف مستوى تحصيلهم الّدراّيس:

يف فئــة التالميــذ الراســبني أو املتعرثيــن دراســيًا، هنــاك %19,7 منهــم ال يعانــون االكتئاب 

مقابــل %12,4 لديهــم اكتئــاب متوســط و %67,9 لديهــم اكتئــاب مرتفــع ومرتفــع جًدا.

ــة التحصيــل املقبــول، هنــاك %40,7 ال يعانــون االكتئــاب مقابــل %17,6 لديهــم  يف فئ

اكتئــاب متوســط و %41,7 لديهــم اكتئــاب مرتفــع ومرتفــع جــًدا.

ــاب و %12,4 لديهــم  ــاك %60 مــن التالمــذة ال يعانــون االكتئ ــد، فهن ــة الجيّ أمــا يف فئ

ــا إىل أن %27,6 منهــم لديهــم اكتئــاب مرتفــع ومرتفــع جــًدا. اكتئــاب  متوســط. نشــري أيًض

فالفــروق واضحــة بــني التالمــذة، إذ كلــام ارتفــع مســتوى التحصيــل انخفــض مســتوى االكتئــاب 

والعكــس صحيــح.

وتشري قيمة p=0.000 إىل بروز الفروق يف نسبة االكتئاب ودرجاته وفًقا ملتغري التحصيل.

رابًعا: الغضب

الغضــب هــو أحــد االنفعــاالت  الســلبيّة القويـّـة التــي تطغــى عــىل ســلوك املــرء يف بعض 

املواقــف وتدخلــه يف نــزاع مــع أحــد األفــراد. والهــدف هــو تضميــد الجــراح الرنجســيّة. وهنــاك 

تبايــن يف التعبــري عــن هــذا االنفعــال لــدى األفــراد. فقــد يكــون الغضــب ناجــاًم عــن اإلحبــاط أو 

الســخرية أو اإلزعــاج أو اإلهانــة واملضايقــة أو الحرمــان مــن الحاجــات األساســيّة.                                                                                 
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يعــّرب األطفــال عــن غضبهــم مــن خــالل مظاهــر متعــّددة: الــّرصاخ، أو العــراك، أو تحطيــم األشــياء 

أو إتالفهــا، وتعذيــب بعــض الحيوانــات األليفــة.

1 ـ مستوى الغضب لدى األطفال 

جدول رقم (21) درجة الغضب لدى التّالمذة الفلسطينينّي

إناثذكور

 درجة الغضب

لدى التّالمذة

املجموعخارج املخيّمداخل املخيّمخارج املخيّمداخل املخيّم

العددالّنسبة املئويّةالعددالّنسبة املئويّةالعدد
 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
العدد

 الّنسبة

املئويّة
 غضب بدرجة

39,4%50,6139%3344%51,832%21,644%19متدنيّة

 غضب بدرجة

متوّسطة
10%11,47%8,27%7,717%19,541%11,6

 غضب بدرجة

مرتفعة
40%45,531%36,535%38,517%19,5123%34,8

 غضب بدرجة

ا 14,2%10,350%20,99%3,519%21,63%19مرتفعة جدٍّ

100%100353%10087%10091%10087%88املجموع

         نالحــظ مــن خــالل الجــدول أعــاله أّن هنــاك 39,4 % مــن التّالمــذة الفلســطينيّني لديهــم 

غضــب بدرجــة خفيفــة، و 11,6 %  لديهــم غضــب بدرجــة متوّســطة، و 49 % يعانــون الغضــب 

ا، أي أن هنــاك حــواىل نصــف األطفــال لديهــم ردات فعــل غاضبــة  بدرجــة مرتفعــة و مرتفعــة جــدٍّ

بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــًدا. 
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غري أّن نسبة الغضب تتفاوت بني الّذكور واإلناث داخل املخيّم وخارجه.

هنــاك 45,5 % مــن التّالمــذة الّذكــور داخــل املخيّــامت يعانــون الغضــب بدرجــة 

ــامت  ــل املخيّ ــور داخ ــذة الّذك ــن التّالم ــامت، و21,6 % م ــارج املخيّ ــل 36,5 % خ ــة، مقاب مرتفع

ا مقابــل 3,5 % خــارج املخيّــامت. وهــذا يشــري إىل أّن نســبة  يعانــون الغضــب بدرجــة مرتفعــة جــدٍّ

الغضــب لــدى التّالمــذة الّذكــور داخــل املخيّــامت مرتفعــة. وإذا جمعنــا الذيــن يعانــون الغضــب 

ا وتنــذر بأخطــار. ا، فــإن النســبة تصــل إىل  66 % وهــي نســبة عاليــة جــدٍّ املرتفــع واملرتفــع جــدٍّ

ــذ الّذكــور  ــا يف درجــة الغضــب بــني التّالمي ــة إحصائيٍّ ــق مــن وجــود فــروق دالّ وللتحّق  

ــي أن الفــروق  ــني أن قيمــة p=0.000 مــام يعن ــا، تب ــن يعيشــون خارجه ــامت، والذي داخــل املخيّ

بــارزة بــني الفئتــني، وكأن العيــش يف املخيّــم يولّــد حــاالت ســلوكيّة ونفســيّة خطــرة.

وكذلــك الحــال لــدى اإلنــاث، إذ تبــنّي أن 38,5 % منهــن داخــل املخيّــامت يعانــني الغضــب 

ا  بدرجــة مرتفعــة، مقابــل 19,5 % خــارج املخيـّـامت، و 20,9 % يعانــني الغضــب بدرجــة مرتفعــة جــدٍّ

ــامت يعانــني  ــامت. وهــذا يشــري بوضــوح إىل أّن التّلميــذات داخــل املخيّ مقابــل 10,3 % خــارج املخيّ

ا  وتصل النســبة إىل 59,4 % مقابــل 29,8 % خارج املخيّــامت. فالفروق  الغضــب الشــديد والشــديد جــدٍّ

كبــرية يف نســبة الغضــب داخــل املخيّــامت وخارجهــا، وتــدل قيمــة p=0.000 عــىل قــوة هــذه الفــروق.

هــل هنــاك اختــالف يف نســبة الغضــب لــدى التّالمــذة الفلســطينيّني خــارج املخيّــامت والتّالمــذة 

ــة نفســها. ــني الذيــن يعيشــون يف البيئــة الجغرافيّ اللبنانيّ

تشــري إحصاءاتنــا إىل وجــود تبايــن يف نســبة الغضــب لــدى التّالمــذة الفلســطينيّني خــارج 

ــاك 29,5 %  ــها. فهن ــة نفس ــة الجغرافيّ ــون يف البيئ ــن يعيش ــني الذي ــذة اللبنانيّ ــامت، والتّالم املخيّ

ا مقابــل 40 % مــن  مــن التّالميــذ اللبنانيّــني الّذكــور لديهــم غضــب بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــدٍّ

التّالميــذ الفلســطينيّني. 
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ــا. إذ يظهــر ســلوك الغضــب  ــة إحصائيً ــدل قيمــة p=0.001 عــىل وجــود فــروق دالّ وت

ــد األطفــال الفلســطينيّني الّذكــور. أكــرث عن

ــب  ــني الغض ــات يعان ــذات اللبنانيّ ــن التلمي ــاك 38,6 % م ــاث، فهن ــبة لإلن ــا بالنس أم

بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــًدا مقابــل 29,8 % مــن الفلســطينيّات. هنــا تختلــف املســألة حيــث 

. p=0.001 ــأيت قيمــة ــات وت ــد اللبنانيّ ترتفــع نســبة الغضــب أكــرث عن

2 ـ مستوى الغضب وعالقته بالعوامل الدميغرافية:

الغضب عند األطفال وعالقته بوضعهم العائّيلأ- 

ــل إىل 47,7  ــب تص ــبة الغض ــنّي أن نس ــيل، تب ــع العائ ــب بالوض ــة الغض ــبة لعالق بالنس

% لــدى األطفــال الذيــن يعيشــون مــع والديهــم، بينــام تصــل النســبة إىل 60,3 % لــدى األطفــال 

الذيــن يعيشــون مــع أحــد والديهــم أو أقاربهــم.

الغضب عند األطفال وعالقته باملستوى التعليمّي لألّب:ب- 

بالنســبة ملســتوى األب العلمــّي، مل تكشــف إحصاءاتنــا عــن وجــود فــروق دالــة إحصائيٍّــا 

(p=0.07) يف نســبة الغضــب لــدى األطفــال.

وكذلــك األمــر بالنســبة ملهنــة األب (p=0.454) . والنتيجــة نفســها نجدهــا عنــد األطفــال 

مهــام كان مســتوى األم العلمــّي.

فالعيــش يف املخيّــم يطمــس الفــروق بــني األطفــال ويجعــل املتغــريات الدميغرافيّــة غــري 

فّعالــة مبــا فيهــا املســتوى االقتصــادّي والعلمــي عنــد األهــل.

ج- الغضب عند األطفال وتأثريه يف مستوى تحصيلهم الدرايس :

ــة، و 6,6 %  ــة متدني ــب بدرج ــم غض ــاك 26,3 % لديه ــدين، هن ــل املت ــة التحصي يف فئ

ــًدا. ــة ج ــة ومرتفع ــة مرتفع ــب بدرج ــم غض ــطة، و 67,1 % لديه ــة متوس ــب بدرج ــم غض لديه
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ويف فئــة التحصيــل املقبــول، نجــد 34,3 % مــن التالمــذة لديهــم غضــب خفيــف مقابــل 15,3 % 

لديهــم غضــب متوســط و46 % لديهــم غضــب مرتفــع ومرتفــع جــَدا.

أمــا يف فئــة التحصيــل الجيّــد، فهنــاك 59 % ليــس لديهــم غضــب، و10,5 % لديهــم غضــب بدرجــة  

ا. متوســطة، و30,4 % لديهــم غضــب بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــدٍّ

. ( p=0.000) إًذا، الفروق واضحة بني أطفال الفئات املذكورة

خامًسا: اضطراب الّسلوك

يعنــي اضطــراب الّســلوك لــدى األطفــال األعــامل والتّرصّفــات املعاديــة لآلخريــن، كالقيام 

ــب، أو  ــامل التخري ــكاب أع ــة، أو ارت ــن، أو الّرسق ــىل اآلخري ــدّي ع ــّي، أو الجس ــداء اللفظ باالعت

التّعــدي عــىل حقــوق اآلخريــن وممتلكاتهــم.

ويظهر من خالل ثالثة معايري:

االعتــداء عــىل الّنــاس والحيوانــات: القيــام بتهديــد اآلخريــن وتخويفهــم أو رضبهــم، اســتعامل - 

ــن زجــاج مكســور، ســّكني  ــة م ــل قطع ــن مث أســلحة أو أدوات حــادة تســبّب األذى لآلخري

الــخ...، تعذيــب الحيوانــات، الّرسقــة، التحــرّش الجنــّيس إلــخ...

تدمــري املمتلــكات: إشــعال الحرائــق بنيّــة التســبّب بــأرضار، تدمــري ممتلــكات اآلخريــن مثــل - 

املنــازل، والّســيارات إلــخ...

الكــذب لتجّنــب القصــاص والهــروب مــن املنــزل والبقــاء ليــالً خارجــه، والهــروب من املدرســة - 

. إلخ.

هــل األطفــال الفلســطينيون يقومــون بهــذه الّســلوكات التــي تعتــرب مــن مظاهــر 

اضطــراب الّســلوك؟ ومــا هــي نســبة هــذا االضطــراب لديهــم؟



157

1-   مستوى اضطراب الّسلوك لدى األطفال  

جدول رقم (22) درجة اضطراب السلوك لدى التالمذة الفلسطينينّي

املجموعإناثذكور

خارج املخيّمداخل املخيّمخارج املخيّمداخل املخيّم

الّنسبةالعدد

املئويّة

 الّنسبةالعددالّنسبة املئويّةالعددالّنسبة املئويّةالعدد

املئويّة

 الّنسبةالعدد

املئويّة

  اضطراب سلوك

37%54130%26,447%48,224%20,541%18بدرجة متدنيّة

 اضطراب سلوك

7,7%827%9,97%7,19%5,76%5بدرجة متوّسطة

 اضطراب سلوك

20,2%24,171%24,221%18,822%13,616%12بدرجة مرتفعة

 اضطراب سلوك

 بدرجة مرتفعة

ا جدٍّ

53%60,222%25,936%39,612%13,8123%35,1

100%100351%10087%10091%10087%88املجموع

نالحــظ مــن خــالل الجــدول أعــاله أّن 37 % مــن التالمــذة بصــورة عامــة لديهــم 

اضطــراب ســلوك بدرجــة ضعيفــة، و 7,7 % لديهــم اضطــراب ســلوك بدرجــة متوســطة، و 55,3 

ا، أي هنــاك أكــرث مــن نصــف التالمــذة  % لديهــم اضطــراب ســلوك بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــدٍّ

ا. وهــذه النتائــج تنطبــق عــىل مجمــل أفــراد  يعانــون اضطرابــات ســلوكيّة شــديدة وشــديدة جــدٍّ

ــامت وخارجهــا. ــة داخــل املخيّ العيّن

ــنّي أن نســبة االضطــراب الســلويك بدرجــة مرتفعــة  بالنســبة لألطفــال الّذكــور، فقــد تب

ــا. ــل 44,7 % خارجه ــامت تصــل إىل 73,8 % مقاب ا داخــل املخيّ ومرتفعــة جــدٍّ
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يف ما يتعلق باإلناث، فإن النسبة تصل إىل 63,8 % داخل املخياّمت و 37,9 % خارجها.

إن الفــروق كبــرية يف نســبة االضطــراب الســلويكّ ودرجاتــه بــني األطفــال داخــل املخيّامت 

ا  ــدٍّ ــع ج ــع ومرتف ــامت مرتف ــل املخيّ ــور داخ ــد الّذك ــراب عن ــا. فاالضط ــون خارجه ــن يعيش والذي

وينــذر باألخطــار، كذلــك األمــر بالنســبة لإلنــاث داخــل املخيّــامت. وهــذا يــدّل عــىل ســوء البيئــة 

ــة فضــالً عــن ســوء الظــروف الســكنيّة واالقتصاديّــة. ــة والنفســيّة والعائليّ االجتامعيّ

كبــرية إًذا هــي الفــروق يف نســبة االضطــراب الســلويكّ بــني األطفــال الفلســطينيّني (مــن 

كال الجنســني) الذيــن يعيشــون داخــل املخيّــامت وأولئــك الذيــن يعيشــون خارجهــا. وقــد وصلــت 

قيمــة p= 0.000 (فــروق دالّــة إحصائيٍّــا).

إن األخطــار التــي تهــّدد األطفــال الّذكــور داخــل املخيّــامت مرتفعــة أكــرث مــام هــي عنــد 

اإلنــاث ( 73 % مقابــل 63 %) وتشــري قيمــة p=0.043 إىل وجــود فــروق دالـّـة.

مقابــل ذلــك، مل نجــد فروقـًـا دالــة يف نســبة ودرجــات االضطــراب الســلويكّ لــدى الّذكــور 

. (p=0.253) واإلنــاث خــارج املخيـّـامت

2 ـ مستوى اضطراب السلوك لدى األطفال الفلسطينيني: واألطفال اللبنانيني

هــل هنــاك اختــالف يف درجــة اضطــراب الّســلوك لــدى التّالمــذة الفلســطينيّني الذيــن 

يعيشــون خــارج املخيّــامت، والتّالمــذة اللبنانيّــني الذيــن يعيشــون يف املنطقــة الجغرافيّــة نفســها؟

الّســلوك  اضطــراب  نســبة  يف  تباينــاً  هنــاك  أّن  تبــنّي  إحصاءاتنــا،  خــالل  مــن 

يعيشــون  الذيــن  اللبنانّيــني  والتّالمــذة  املخيّــامت،  خــارج  الفلســطينيّني  التّالمــذة  لــدى 

لديهــم الّذكــور  اللبنانيّــني  التّالمــذة  مــن   %  38,6 فهنــاك  نفســها.  الجغرافيّــة  البيئــة  يف 
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ا مقابــل 44,7 % مــن التالمــذة الفلســطينيّني   اضطــراب ســلوك بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــدٍّ

خــارج املخيّــامت.

ــا بــني اللبنانيّــني  ويــّدل اختبــار Pearson chi-square عــىل وجــود فــروق دالــة إحصائيٍّ

ــراب  ــون إلضط ــطينيّني معرّض ــال الفلس ــدو أن األطف ــت p=0.000 . ويب ــد بلغ ــطينيّني وق والفلس

ــني. الســلوك أكــرث مــن األطفــال اللبنانيّ

ــراب  ــن إضط ــات لديه ــذات اللبنانيّ ــن التلمي ــاك 43,2 % م ــاث، فهن ــبة لإلن ــا بالنس أم

ا مقابــل 37,9 % مــن الفلســطينيّات. غــري أن قيمــة  ســلوك بدرجــة مرتفعــة  ومرتفعــة جــدٍّ

ــامت واللبنانيــات. ــة بــني الفلســطينيات خــارج املخيّ p=0.232 تشــري إىل عــدم وجــود فــروق دالّ

خامتة

قمنــا يف هــذا الفصــل بتحليــل النتائــج إحصائيٍّــا، ودرســنا الفــروق القامئــة بــني املتغــريات 

ــّيل  ــم العائ ــا بوضعه ــذة وعالقته ــدى التالم ــلوكيّة ل ــيّة والس ــات النفس ــبة االضطراب ــد نس لتحدي

واالقتصــادّي، ومــدى تأثريهــا يف تحصيلهــم الــدراّيس.

ــا أن تالمــذة املرحلــة االبتدائيــة يف مــدارس األنــروا يعانــون االضطرابــات  ــنّي لن وقــد تب

ــامت بصــورة خاصــة. النفســيّة والســلوكيّة بدرجــة مرتفعــة بصــورة عامــة ولــدى أطفــال املخيّ

إن نســبة التالمــذة الذيــن يعانــون تــدين تقديــر الــذات مرتفعــة أيًضــا. إذ بلغــت داخــل 

املخيّــامت 56,8 % لــدى الذكــور و 46,2 % لــدى اإلنــاث. وهــذا مــؤرش ســلبي يف ميــزان الصحــة 

النفســيّة.

إّن نســبة التالمــذة الذيــن يعانــون القلــق والتوتّــر مرتفعــة. أكــرث مــن نصــف التالميــذ 

ا. وهنــاك حــواىل 41,8 % مــن  الذكــور وحــواىل ثلثــي اإلنــاث يعانــون القلــق املرتفــع واملرتفــع جــدٍّ

ا. اإلنــاث اللــوايت يعشــن داخــل املخيّــامت يعانــني القلــق بدرجــة مرتفعــة جــدٍّ
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ــبة  ــزال النس ــا ت ــث م ــامت حي ــارج املخيّ ــف خ ــر يختل ــاب، فاألم ــبة لالكتئ ــا بالنس أم

مقبولــة، أمــا داخــل املخيّــامت ، فهنــاك حــواىل نصــف التالمــذة يعانــون االكتئــاب بدرجــة مرتفعــة 

ا. ومرتفعــة جــدٍّ

هنــاك أكــرث مــن نصــف تالمــذة املرحلــة االبتدائيــة يف مــدارس األنــروا يعانــون الغضــب 

ا. إال أن التالمــذة الّذكــور هــم أكــرث عرضــة للغضــب مــن اإلنــاث،  بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــدٍّ

وبخاصــة تالمــذة الصــف الرابــع الذيــن هــم يف التاســعة مــن عمرهــم. أمــا بالنســبة لإلنــاث، فــإن 

تلميــذات الصــف الســادس (يف الحاديــة عــرشة مــن العمــر) هــن األكــرث غضبًــا وانفعــاالً. كــام أن 

ــامت هــم عرضــة للغضــب واالنفعــال أكــرث مــن التالمــذة  التالمــذة الذيــن يعيشــون داخــل املخيّ

الذيــن يعيشــون خارجهــا.

ــامت  ــن يعيشــون يف املناطــق املجــاورة للمخيّ ــني الذي ــا أن التالمــذة اللبنانيّ ــنّي أيًض وتب

ــن  ــدى التالمــذة الفلســطينيّني الذي ــرية قــد تفــوق نســبة الغضــب ل ــون الغضــب بنســبة كب يعان

ــة نفســها. وقــد يعــود ذلــك إىل الظــروف االجتامعيّــة واالقتصاديّــة  يعيشــون يف املنطقــة الجغرافيّ

واألمنيّــة الصعبــة التــي يعيشــها هــؤالء األطفــال يف هــذه املناطــق، فضــالً عــن شــعورهم بالحريــة 

الــذي يدفعهــم إىل التعبــري العفــوي عــن غضبهــم أكــرث مــن األطفــال الفلســطينيّني الذيــن يشــعرون 

بأنهــم الجئــون.

أّمــا بالنســبة الضطــراب الّســلوك، فقــد تبــنّي أّن أكــرث مــن نصــف التّالمــذة الفلســطينيّني 

ــرث  ــم أك ــور ه ــذ الّذك ا، وأّن التّالمي ــدٍّ ــة ج ــة ومرتفع ــة مرتفع ــلوك بدرج ــراب الس ــون  اضط يعان

عرضــة الضطــراب الّســلوك مــن اإلنــاث، و أّن تالميــذ الّصــّف الرّابــع الّذكــور وتلميــذات الّصــّف 

الّســادس اإلنــاث ســواء أكانــوا داخــل املخيّــامت أو خارجهــا هــم األكــرث عرضــة الضطــراب الّســلوك.

تبــنّي أّن ثلثــي التّالمــذة الفلســطينيّني تقريبًــا الذيــن يعيشــون داخــل املخيّــامت 

خطــورة  إىل  يشــري  وهــذا  ا.  جــدٍّ ومرتفعــة  مرتفعــة  بدرجــة  الســلوك  اضطــراب  لديهــم 

املخيّــم يف  فالعيــش  وقلــق.  وحرمــان  قهــر  مــن  املخيّــامت  داخــل  األطفــال  يعانيــه  مــا 
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 يولـّـد لديهــم التمــرّد والغضــب ويدفعهــم إىل اضطــراب الســلوك: فالظــروف املعيشــيّة والســكنيّة 

الّصعبــة والقاســيَة تؤثـّـر ســلبًا يف ســلوكهم ويف تحصيلهــم الــّدراّيس. أّمــا خــارج املخيّــامت فالحــال 

أفضــل. 

ــني الذيــن يعيشــون يف املناطــق املجــاورة  ومــن املهــّم أن نشــري إىل أّن التالمــذة اللبنانيّ

ــني  ــذة اللبنانيّ ــث التّالم ــن ثل ــرث م ــنّي أّن أك ــلوك. إذ تب ــا اضطــراب الّس ــون أيًض ــامت  يعان للمخيّ

الّذكــور لديهــم اضطــراب ســلوك بدرجــة مرتفعــة، وكذلــك الحــال بالنســبة لإلنــاث. إذ هنــاك 43,2 

ا مقابــل  ــات لديهــن اضطــراب ســلوك بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــدٍّ % مــن التّلميــذات اللبنانيّ

ــني الذيــن يعيشــون يف  37,9 % للتّلميــذات الفلســطينيّات. وهــذا يــدّل عــىل أّن التالمــذة اللبنانيّ

املناطــق الّشــعبيّة يعانــون ظروفـًـا قاســيّة مشــابهة للظــروف التــي يعيشــها أطفــال املخيّــامت مــن 

حيــث الفقــر والحرمــان.
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الفصل الثاين

تفسري الّنتائج ومناقشتها

متهيد 

1  ـ الفرضيّــة األّوىل: هنــاك عالقــة بــني االضطرابــات النفســية والســلوكيّة لــدى األطفــال 

الحياتيّــة. ظروفهــم  إىل  تُعــزى  الفلســطينيّني 

2ـ  الفرضيّــة الثّانيــة: هنــاك فــروق دالـّـة يف درجــة االضطرابــات النفســية والّســلوكيّة لــدى األطفال 

الفلســطينيّني داخــل املخيـّـامت وخارجها.

3 ـ الفرضيّــة الثّالثــة: هنــاك فــروق دالــة يف درجــة االضطرابــات النفســية والّســلوكيّة بــني الّذكــور 

واإلناث.

ــزى إىل  ــلوكية تُع ــية والس ــال النفس ــات األطف ــني اضطراب ــة ب ــاك عالق ــة: هن ــة الرّابع 4 ـ الفرضيّ

ــة. ــم العائليّ أوضاعه

5 ـ الفرضيّة الخامسة: هناك عالقة بني املستوى العلمّي لآلباء وسلوك أبنائهم وانفعاالتهم.

6 ـ الفرضيّة الّسادسة: هناك عالقة بني مهن اآلباء وأوضاع أبنائهم النفسية والسلوكية.

7 ـ الفرضيّــة الّســابعة: توجــد عالقــة دالـّـة بــني املســتوى التّعليمــّي لــألّم ووأوضــاع أبنائها النفســية 

والسلوكية.

الفلســطينيني للتالمــذة  االقتصــادّي  الوضــع  بــني  عالقــة  هنــاك  الثّامنــة:  الفرضيّــة  ـ   8
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 واضطراباتهم النفسية والسلوكية.

9 ـ الفرضيّة التاسعة: عالقة التّحصيل الّدراّيس للتالمذة بسلوكهم وانفعاالتهم. 

ــة بــني التّالمــذة الفلســطينيّني الذيــن يعيشــون خــارج  ــة العــارشة: هنــاك فــروق دالّ 10 ـ الفرضيّ

ــة نفســها، يف مــا  ــني الذيــن يعيشــون يف املنطقــة الجغرافيّ ــامت والتّالمــذة اللبنانيّ املخيّ

ــق بســلوكيّاتهم. وأوضاعهــم النفســية. يتعلّ

خامتة
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الفصل الثاين

تفسري الّنتائج ومناقشتها

متهيد 

قمنــا يف الفصــول الّســابقة مــن القســم امليــدايّن بعــرض نتائــج رائــز بيــك لالضطرابــات 

ــان، وهــي  ــروا يف لبن ــون يف مــدارس األن ــا األطفــال الالجئ ــي يعــاين منه ــلوكيّة الت ــة والّس االنفعاليّ

تــديّن تقديــر الــّذات، والقلــق، واالكتئــاب، والغضــب، واضطــراب الّســلوك. وقــد درســنا عالقــة هذه 

االضطرابــات بالوضــع العائــّيل، واالقتصــادّي الــذي يحيــط بالتّلميــذ. وال بــّد لنــا هنــا مــن تفســري 

هــذه النتائــج ومناقشــتها ملعرفــة األســباب التــي أّدت إىل ظهــور هــذه االضطرابــات، ومــدى تأثريها 

يف ســلوك األطفــال ومنّوهــم االنفعــاّيل وتحصيلهــم الــّدراّيس. لذلــك ســنقوم يف هــذا الفصــل بتفســري 

الّنتائــج، واإلجابــة عــن الفرضيّــات التــي طرحناهــا يف مقّدمــة هــذا البحــث.

 وســنأخذ باالعتبــار مــا جــاء يف القســم الّنظــرّي، ومــا جــاءت بــه الّدراســات الّســابقة مــن بــاب 

املقارنــة واإلضــاءة عــىل نتائــج البحــث.

1 ـ مناقشة الفرضيّة األّوىل: 

هنــاك عالقــة دالّــة بــني االضطرابــات النفســية والســلوكيّة لــدى األطفــال الفلســطينيّني تُعــزى إىل 

ظروفهــم الحياتيّــة.

واألطفــال  بعاّمــة،  لبنــان  يف  الفلســطينيّون  يعيشــها  التــي  الظّــروف  أّن  تبــنّي 
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ــنّي أن  ــة. إذ تب ــذه الفرضيّ ــت ه ــتنا لتثب ــج دراس ــاءت نتائ ــد ج ــة. وق ــيّئة للغاي ــي س ــة، ه بخاّص

ــر  ــديّن يف تقدي ــة وســلوكيّة خطــرة أهّمهــا: الت ــات انفعاليّ ــون اضطراب األطفــال الفلســطينيّني يعان

ــة،  ــلوكيّة كالعدوانيّ ــات الّس ــب، و االضطراب ــاب، والغض ــق، واالكتئ ــبة القل ــاع نس ــّذات، وارتف ال

ــخ... ــب إل ــف، والتّخري والعن

ــع،  ــر ذات مرتف ــم تقدي ــذة لديه ــن التّالم ــط م ــة أّن 14,2 % فق ــت الّدراس ــد بيّن لق

ــبة  ــذه الّنس . وه ــدنٍّ ــر ذات مت ــم تقدي ــط، و39,1 % لديه ــر ذات متوّس ــم تقدي و46,7 % لديه

مرشــحة لالزديــاد نظــرًا للظّــروف الّســيّئة التــي يعيشــها التّالمــذة والتّــي تــزداد ســوًءا يوًمــا بعــد 

ــر يف  ــروف مل تؤثّ ــذه الظ ــة. فه ــة املرتّدي ــة واألمنيّ ــة واالقتصاديّ ــوط االجتامعيّ ــبب الّضغ ــوم بس ي

انفعــاالت التّالمــذة وســلوكهم فقــط، بــل أيًضــا يف تحصيلهــم الــّدراّيس، وتفاعلهــم االجتامعــّي. لقــد 

تبــنّي أّن هنــاك عالقــة بــني تحصيــل التّالمــذة ومشــاكلهم الســلوكية. أفــاد حــواىل ثلــث املعلّمــني أّن 

بعــض التّالمــذة يعانــون مــن حركــة زائــدة، وصعوبــة يف االســتيعاب والفهــم، وضعــف يف الّرتكيــز 

واالنتبــاه، وعــدم رغبــة يف الــّدرس، ّمــام يــؤّدي إىل تــديّن التّحصيــل الــّدرايس.  وهــذا التــديّن يقــود 

بــدوره إىل تــدين تقديــر الــّذات، وارتفــاع درجــة االكتئــاب والقلــق إلــخ...

يتّحــّدد مفهــوم الــّذات لــدى الطّفــل مــن خــالل العالقــة املبّكــرة بــني الطّفــل ووالديــه، 

ــن الخــربات، كالخــربات  ــوم مــن خــالل مجموعــة م ــّم يتطــّور هــذا املفه ــول. ث وإحساســه بالقب

املدرســيّة، ونوعيّــة التّفاعــل بــني التّلميــذ وزمالئــه، والتّلميــذ ومعلّميــه يف املدرســة، والكيفيّــة التــي 

يتــّم فيهــا هــذا التّفاعــل.1

فــإذا كان هنــاك تفاعــل إيجــايّب بــني الطفــل ووالديــه وبينــه وبــني معلميــه ورفاقــه، فــإن 

منــّوه االنفعــايل واالجتامعــي ســوف يكون ســويٍّا.

الطفــل  لــدى  يولــّدان  الــّذات  تقديــر  يف  والتّــديّن  بالّنفــس  الثّقــة  عــدم  إّن 

اضطرابــات انفعاليّــة وســلوكيّة، فيصبــح قلًقــا عــىل نفســه ومســتقبله، أو مكتئبًــا يشــعر

1-  قطامي، نايفة، برهوم، محّمد. طرق دراسة الطّفل. ص. 94.
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بالعجــز واالحبــاط. وهــذا مــا أثبتتــه نتائــج دراســتنا. فهنــاك حــواىل 60 % مــن التّالمــذة 

ا، وحــواىل نصــف التّالمــذة يعانــون  الفلســطينيّني يعانــون القلــق بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــدٍّ

ــن  ــرون إىل األم ــني يفتق ــال الالجئ ــار أّن األطف ا باعتب ــدٍّ ــة ج ــة ومرتفع ــة مرتفع ــاب بدرج االكتئ

والحاميــة والطأّمنينــة.

وباإلضافــة إىل االضطرابــات االنفعاليّــة، فــإّن التــديّن يف تقديــر الــّذات قــد يولّــد 

اضطرابــات ســلوكيّة يوّجههــا األطفــال نحــو ذواتهــم أو نحــو اآلخريــن كالغضــب، والعنــف، 

والعدوانيّــة، والّرسقــة، والكــذب والغــش إلخ...وهــذه املشــكلة ظهــرت بوضــوح مــن خــالل نتائــج 

ــث. البح

ــة  ــلوك بدرجــة مرتفع ــون الغضــب واضطــراب الّس ــذة يعان ــنّي أّن حــواىل نصــف التّالم تب

ا. وهــذا يتوافــق مــع مــا قالــه املعلّمــون. لقــد وجدنــا أن 60 % مــن التّالمــذة ميارســون  ومرتفعــة جــدٍّ

الكــذب والغــّش بدرجــات متفاوتــة بــني دامئًــا وأحيانًــا، وأّن هنــاك حــواىل نصــف التّالمــذة يتلفظّــون 

ــا وأحيانًــا).  بألفــاظ بذيئــة ويقومــون بالتّعــّدي عــىل رفاقهــم وإيذائهــم بدرجــات متفاوتــة بــني (دامئً

حتـّـى أّن هنــاك حــواىل 15 % مــن التّالميــذ يجلبــون معهــم أدوات حــاّدة إىل املدرســة. وهنــاك حــواىل 

نصــف التّالمــذة ال يحرتمــون األنظمــة املدرســيّة و 20 % مــن التّالمــذة يتمــرّدون عــىل املعلــم و اإلدارة.

ــروا  ــدارس األن ــطينّيني يف م ــذة الفلس ــف التّالم ــن نص ــرث م ــّدم أّن أك ــام تق ــتْنتج ّم نس

يعانــون  اضطرابــات انفعاليّــة وســلوكيّة ودراســيّة تســتدعي املعالجــة واملتابعــة مــن قبــل املعنينّي.

2 ـ مناقشة الفرضيّة الثّانية

ــطينيّني  ــال الفلس ــدى األطف ــلوكيّة ل ــية والّس ــات النفس ــة االضطراب ــة يف درج ــروق دالّ ــاك ف  هن

ــا.  ــامت وخارجه ــل املخيّ داخ

كبــريًا  تبايًنــا  هنــاك  أّن  تبــنّي  إذ  الفرضيّــة.  هــذه  صّحــة  النتائــج  أثبتــت  لقــد 
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ــل  ــون داخ ــن يعيش ــذة الذي ــدى التّالم ــلوكيّة ل ــة والّس ــات االنفعاليّ ــة االضطراب ــا يف درج وواضًح

ــا. ــامت وخارجه املخيّ

وبالنســبة لتقديــر الــّذات، فقــد أظهــرت الّدراســة أّن التّالمــذة الذيــن يعيشــون داخــل 

ــا. إّن  ــن يعيشــون خارجه ــذة الذي ــن التّالم ــّذات م ــر ال ــديّن تقدي ــرث عرضــة لت ــامت هــم أك املخيّ

ــاف  ــة أضع ــت ثالث ــامت بلغ ــارج املخيّ ــع خ ــر ذات مرتف ــون بتقدي ــن يتمتّع ــور الذي ــبة الّذك نس

ــا.  ــن يعيشــون داخله نســبة الّذكــور الذي

كذلــك بيّنــت الّنتائــج أّن نســبة اإلنــاث اللــوايت لديهــّن تــدنٍّ يف تقديــر الــّذات داخــل 

املخيّــامت بلغــت حــواىل ضعــف نســبتهّن خــارج املخيّــامت. أّمــا التّلميــذات اللــوايت لديهــن تقديــر 

ذات مرتفــع، فقــد بلغــت نســبتهّن 20,7 % لــدى اللــوايت يعشــن خــارج املخيّــامت مقابــل 13,2 

% داخلهــا. 

ــة بــؤس وفقــر وحرمــان، يف بيــت متصــّدع يفتقــر إىل  ــذي يعيــش يف حال إّن الطّفــل ال

ــارة عــن  ــم عب ــن ينمــو بشــكل ســوّي. إّن  شــوارع املخيّ ــس ل ــة، لهــو طفــل بائ الــرشوط الصحي

ــة ضيّقــة تفرتشــها أنابيــب امليــاه، ومجــاري الــّرصف الّصحــّي، وتعلوهــا أرشطــة الكهربــاء، وال  أزقّ

تســمح لــه باللّعــب والّرتفيــه، فضــالً عــن البيئــة امللّوثــة الناتجــة عــن النفايــات املنتــرشة، والغــازات 

الّســاّمة املنبعثــة مــن مولـّـدات الكهربــاء.  وهنــاك عوامــل كثــرية تجعــل الطّفــل داخــل املخيّــامت 

يشــعر بأنـّـه مقهــور ومحبــط وال قيمــة لــه. وهــذا مــا يجعلــه محبطـًـا ومقهــوًرا، لذلــك يظهــر تــديّن 

تقديــر الــذات املصحــوب بالحقــد والكراهيــة ضــّد اآلخريــن. 

أّمــا بالنســبة للقلــق، فتبــنّي أن هنــاك تقاربًــا بــني درجــة القلــق لــدى التّالمــذة 

إذ  خارجهــا.  يعيشــون  الذيــن  أو  املخيّــامت  داخــل  يعيشــون  الذيــن  ســواء  الفلســطينيّني 

بلغــت النســبة داخــل املخيــامت %58 لــدى التّالميــذ الّذكــور بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة 

 %  80,3 حــواىل  وبلغــت  خارجهــا.  يعيشــون  الذيــن  التّالمــذة  لــدى  مقابــل 56,5%  ا  جــدٍّ

بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــداً لــدى التلميــذات داخــل املخيّــامت مقابــل 71,4 % لــدى
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التلميــذات اللــوايت يعشــن خارجهــا.  وهــذا يــدّل عــىل أّن هنــاك ضغوطـًـا قاســية يعيشــها األطفــال 

الفلســطينيّون ســواء داخــل املخيّــامت أو خارجهــا، فهــم غــري قادريــن عــىل مواجهتهــا، ّمــام يولـّـد 

لديهــم القلــق املرتفــع والخــوف الدائــم عــىل حياتهــم ومســتقبلهم.

ــم األرس  ــه معظ ــذي تعيش ــيّىء ال ــيش الّس ــع املعي ــرّدي الوض ــق إىل ت ــود القل ــد يع ق

الفلســطينيّة  داخــل املخيّــامت وخارجهــا. وهــذا الوضــع يحول دون تلبيــة حاجات األرسة األساســيّة 

وبخاّصــة املــأكل وامللبــس والطبابــة. إذ أظهــرت الّدراســة أّن 30 % مــن العائــالت ال يتجــاوز دخلهــا 

الّشــهرّي 400 ألــف ل.ل. وهنــاك 92,5 % مــن التّالمــذة يعيشــون داخــل املخيّــامت. أمــا التّالمــذة 

الذيــن يعيشــون خارجهــا فيصــل دخــل عائلتهــم الّشــهرّي إىل أقــّل مــن 700 ألــف ل.ل، مــع العلــم 

ــامت هــو مثانيــة أفــراد وخارجهــا ســتة  أّن متوســط عــدد أفــراد األرسة الفلســطينيّة داخــل املخيّ

ــم بائعــون يف ســوق الخضــار أو يف  ــاء، أو الحــدادة، أو أنّه ــاء يعملــون يف البن أفــراد. ومعظــم اآلب

محــالّت تجاريّــة،  ومنهــم تجــار صغــار كأصحــاب الدكاكــني الصغــرية أو البســطات.

ــامت، إذ يشــعر الطفــل  ــّي املــرتّدي داخــل املخيّ ــر الوضــع األمن ــة الفق يضــاف إىل حال

بــأّن حياتــه مهــّددة بســبب النزاعــات املســلحة يف املخيّــم. وقــد حصلــت بالفعــل نزاعــات أّدت إىل 

ســقوط قتــىل بســبب رشيــط كهربــاء عــىل ســبيل املثــال، أو بســبب خــالف بــني األطفــال انتقــل إىل 

خالفــات بــني األهــل، و تســبّب يف وقــوع قتــىل وجرحــى إلــخ...  فالفلتــان األمنــّي يُعــرّض األطفــال 

ــام ســمع األطفــال  ــا يف املــدارس، فكلّ ــا نالحظــه مــن خــالل عملن للقلــق والخــوف. وهــذا مــا كّن

صــوت الرصــاص داخــل املخيّــامت، كانــوا يتوتـّـرون، ويعــّربون عــن خوفهــم وقلقهــم. 

ــم،  ــاء عــن املّخيّ ــّي، هنــاك وجــود عــدد كبــري مــن الغرب باإلضافــة إىل االضطــراب األمن

ومــن جنســيّات مختلفــة، مــام يثــري الخــوف والقلــق لــدى األهــل عــىل أطفالهــم.

باديــة الــرضب  وآثــار  املدرســة،  إىل  العمــر  مــن  الســابعة  يف  تلميــذة  حــرضت 
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ــىل  ــا وع ــىل وجهه ــربّح ع ــرضب م ــت ل ــا تعرّض ــنّي أنّه ــا، تب ــف عنه ــد الكش ــا. وعن ــىل وجهه  ع

ــة  ــة الحال ــن خــالل متابع ــاه». وم ــج املي ــا «بنربي ــا رضبته ــة أنَّ  والدته ــرت الطّفل جســدها. وذك

ذكــرت األّم أّن ابنتهــا تعرّضــت ملحاولــة تحــرّش قبــل أســبوعني يف الّشــارع مــن ِقبــل رجــل غريــب، 

لذلــك فهــي تخــاف كثــريًا عــىل ابنتهــا. ولكّنهــا اضطــرّت إلرســال ابنتهــا اىل الــدكّان املجــاور لــرشاء 

بعــض الحاجــات وقــد تأّخــرت،  فخافــت عليهــا كثــريًا، وبــدأت تبحــث عنهــا فلــم تجدهــا. وعندمــا 

عــادت الطّفلــة اىل البيــت، هجمــت عليهــا األّم وبــدأت برضبهــا. وأضافــت األّم بأنّهــا وقعــت تحــت 

ضغــط نفــيس وخــوف شــديد حتــى فقــدت وعيهــا ومل تعــد تســمع رصاخ ابنتهــا. وعندمــا هــدأت 

ــان  ــبب الفلت ــا بس ــىل أوالده ــريًا ع ــاف كث ــا تخ ــرت األّم أنّه ــت. وذك ــا فعل ــىل م ــريًا ع ــت كث ندم

ــم، حيــث يوجــد غربــاء كــرث. األخالقــّي يف املخيّ

حتّــى األطفــال الذيــن يعيشــون خــارج املخيّــامت ال يشــعرون باألمــان. فهــم يعيشــون 

القلــق الدائــم ألنهــم الجئــون وبــدون هويــة.

إن خــوف األهــل الّدائــم ينعكــس ســلبًا عــىل أبنائهــم. وبســبب ضيــق مســاحة املنــازل، 

وعــدم وجــود غــرف خاصــة باألطفــال، واضطــرار األهــل ملناقشــة معظــم املواضيــع التــي تقلقهــم 

ــيّة  ــدوى الّنفس ــق الع ــن طري ــاء ع ــل إىل األبن ــق تنتق ــق والقل ــاعر الضي ــإن مش ــم، ف ــام أبنائه أم

.(Modeling) ــة والنمذج

أّمــا بالنســبة لالكتئــاب، فاألمــر يختلــف: لقــد أشــارت الّنتائــج إىل وجــود تبايــن واضــح 

وكبــري يف نســبة االكتئــاب بــني األطفــال داخــل املخيّــامت وخارجهــا. فهنــاك 60,9 % مــن الذكــور 

ــال  ــل 34,2 % لألطف ا مقاب ــدٍّ ــع ج ــع واملرتف ــاب املرتف ــون االكتئ ــامت يعان ــل املخيّ ــاث داخ واإلن

ا بــني الفئتــني. كــام أن نســبة االكتئــاب بــني الذكــور  الذيــن يعيشــون خارجهــا. فالفــرق كبــري جــدٍّ

واإلنــاث متقاربــة داخــل املخيّــامت ( 62 % مقابــل 59 %). إًذا، التالمذة داخــل املخيّامت معرّضون 

أكــرث لإلصابــة باالكتئــاب. والنســبة املذكــورة تدعــو إىل القلــق. إن بيئــة املخيّــم تخلــو مــن األمــن
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ــة وال املســاحات يك يلعــب األطفــال يف جــو آمــن  ــا الــرشوط الصحيّ ــر فيه ــة وال تتواف  والطأمنين

وهــادىء .

ــاك  ــج أّن هن ــن خــالل الّنتائ ــا م ــت فعليٍّ ــث ثب ــال بالنســبة للغضــب حي ــك الح  وكذل

تبايًنــا واضًحــا وكبــريًا يف نســبة الغضــب بــني التّالمــذة الذيــن يعيشــون داخــل املخيّــامت والذيــن 

ــال خــارج  ــرث مــن األطف ــامت هــم عرضــة للغضــب أك ــن داخــل املخيّ ــا.  فالذي يعيشــون خارجه

املخيّــامت. إن نســبة الغضــب تصــل إىل 67 % داخــل املخيّــامت مقابــل 40 % خارجهــا. وبالنســبة 

لإلنــاث، فــإن النســبة داخــل املخيّــامت تبلــغ 59,4 % مقابــل 29,8 % خارجهــا. وهــذا يشــري إىل أّن 

أطفــال املخيّــامت ســواء الذكــور أو اإلنــاث يعانــون الشــعور بالغضــب واالنفعــال الشــديد وعــدم 

القــدرة عــىل ضبــط الّنفــس.

ــن أجــل الحصــول  ــل م ــها الطّف ــي ميارس ــة الت ــّم األنشــطة الرتفيهي ــن أه ــب م إن اللّع

ــة.  ــارات االجتامعيّ ــب امله ــون ويكتس ــرتام القان ــه اح ــن خالل ــم م ــرح. إذ يتعل ــة والف ــىل املتع ع

كــام أّن اللّعــب يعمــل عــىل تنميّــة شــخصيّة الطّفــل مــن مختلــف الجوانــب الجســميّة والّنفســيّة 

ــة. ــة والعقليّ واالجتامعيّ

ــرصّف  ــن أن يت ــب ميك ــل يلع ــأن كل طف ــه ب ــدى محارضات ــد (1927) يف إح ّرصح فروي

ــب أشــياء هــذا العــامل بحســب مــا يحلــو لــه: فاللعــب  كشــاعر ألنــه يخلــق عاملــه الخــاص ويركّ

نقيــض الواقــع ألنــه يقــوم عــىل الخيــال. وإذا اســتعاد الطفــل حدثـًـا مؤملـًـا يف ألعابــه، فإنــه يحــاول 

أن يســيطر عــىل العــامل وعــىل األمل مــن خــالل رمزيــة اللعــب. وهكــذا يشــعر الطفــل بأنــه قــوّي 

وكبــري.

متعــة  مــن  يحرمهــم  ألوالدهــم  األلعــاب  رشاء  عــىل  األهــل  قــدرة  عــدم  إّن 

أن  الفلســطيني  للطّفــل  تســمح  ال  صحيٍّــا  والّســيّئة  الّضيّقــة  املنــازل  أن   كــام  اللّعــب. 

املخيّــامت،  يف  الضيّقــة  الّشــوارع  هنــاك  ذلــك،  جانــب  إىل  بالحيــاة.  ويســتمتع  يلعــب 

فضــالً  للعــب.  املناســبة  البيئــة  لألطفــال  توفّــر  ال  والتــي  واألخطــار  بالّضغــوط  والحافلــة 

الرياضــة أّن حصــص  حتّــى  الّرتفيهيّــة،  لألنشــطة  تفتقــر  األنــروا  مــدارس  معظــم  أّن  عــن 
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ــى مــن  ــون حتّ ــال محروم ــك فاألطف ــة. لذل ــواد العلميّ ــح إحــدى امل ــا لصال ــم تُلغــى أحيانً  والرّس

أبســط حقوقهــم، ّمــام يزيــد مــن اكتئابهــم وحزنهــم وغضبهــم. إنهــم بحاجــة إىل أنشــطة رياضيّــة 

ــة تتناســب مــع أعامرهــم وحاجاتهــم. وكــام رأينــا يف موقــف فرويــد، فــإن اللعــب لــه  دور  وفنيّ

أســاّيس يف تعزيــز أركان الصحــة النفســيّة. 

لقــد أثبتــت الّدراســة أّن التّالمــذة الذيــن يعيشــون داخــل املخيّــامت يعانــون اضطرابات 

ســلوكيّة خطــرة كالعنــف والعدوانيّــة والتّخريــب. إذ هنــاك 73,8 % مــن التّالميــذ الّذكــور الذيــن 

يعيشــون داخــل املخيّــامت لديهــم اضطــراب ســلويكّ مقابــل 44,7 % خارجهــا. كذلــك وجدنــا أن 

63,8 % مــن التّلميــذات اللــوايت يعشــن داخــل املخيّــامت لديهــّن اضطــراب ســلويكّ مقابــل 37,9 

% خارجهــا. 

ــري إىل  ــة، وتش ــبة عالي ــي نس ــامت ه ــذة املخيّ ــدى تالم ــلوك ل ــراب الّس ــبة اضط إّن نس

ــامت بســبب القهــر والخــوف واإلحبــاط والفقــر،  خطــورة الواقــع النفــيس لألطفــال داخــل املخيّ

ــن  ــري ع ــك للتّعب ــن، وذل ــاه اآلخري ــهم، وتج ــاه أنفس ــة تج ــف والعدوانيّ ــم العن ــد لديه ــام يولّ ّم

ــذي يعيشــونه.  ــع ال ــذا الواق ــم له رفضه

ــن األهــل  ــرث م ــون أبناءهــم بلطــف أك ــامت يعامل ــارج املخيّ ــنّي أيضــاً أّن األهــل خ تب

ــذي  ــادّي ال ــّي واالقتص ــّيس واالجتامع ــط الّنف ــو الّضغ ــبب ه ــون الّس ــد يك ــامت. وق ــل املخّي داخ

ــم. ــع أبنائه ــوة م ــرصّف بقس ــامت إىل التّ ــل املخيّ ــل داخ ــع األه يدف

إّن الحيــاة القاســيّة التــي يعيشــها األطفــال داخــل املخيّــامت تنّمــي لديهــم روح 

ــم  ــة حاجاته ــول دون تلبي ــة، وتح ــم للعدوانيّ ــة تدفعه ــات اليوميّ ــف. فاالحباط ــة والعن العدوانيّ

األساســيّة. كــام أّن تدهــور الوضــع األمنــّي داخــل املخيّــامت، وتعــرّض األطفــال للــرضب و العنــف 

ــال. ــد األطف ــي عن ــايل واالجتامع ــّو االنفع ــز النم ــىل تعزي ــاعدان ع ال يس
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3 ـ مناقشة الفرضيّة الثّالثة

هناك فروق دالّة يف درجة االضطرابات النفسية والّسلوكيّة بني الّذكور واإلناث

لقــد أظهــرت نتائــج البحــث صّحــة هــذه الفرضيّــة يف بعــض االضطرابــات وعــدم 

صّحتهــا يف بعضهــا اآلخــر. إذ أشــارت الّنتائــج إىل وجــود عالقــة دالـّـة إحصائيٍّــا بــني جنــس التّالمــذة 

ــّذات بــني  ــر ال ــا بســيطًا يف املتوّســط الحســايّب لتقدي ــاك تبايًن ــّذات. إال أن هن ــر ال ومســتوى تقدي

ــا خارجهــا. وهــذا التبايــن ظاهــر أيًضــا بحســب الفئــة  ــامت وتقاربً الّذكــور واإلنــاث داخــل املخيّ

ــع  ــّف الرّاب ــذة الّص ــنّي أّن تالم ــامت، تب ــن يعيشــون داخــل املخيّ ــور الذي ــة. بالنســبة للّذك العمريّ

والذيــن هــم يف التاســعة مــن العمــر يعانــون أكــرث مــن حيــث تــدين تقديــر الــذات. إذ أنهــم يف 

مرحلــة دراســية انتقاليّــة تتطلّــب منهــم العمــل وتحقيــق النجــاح، بينــام بيئتهــم العائليّــة ال تقــّدم 

ــاة يف تــديّن  ــامت، فالتّالمــذة الّذكــور هــم األكــرث معان ــا خــارج املخيّ لهــم الدعــم واملســاعدة.  أّم

تقديــر الــّذات بخاصــة تالميــذ الّصــّف الّســادس الذيــن هــم يف الحاديــة عــرشة، أو الثّانيــة عــرشة. 

وهــذه املرحلــة حرجــة يف حيــاة الطفــل، إذ تُعتــرب نهايــة مرحلــة الطّفولــة املتأّخــرة، وبدايــة البلوغ، 

ــة، فيصطــدم الطّفــل بواقعــه. ــة الّشــخصيّة واالجتامعيّ حيــث يبــدأ البحــث عــن الهويّ

أّمــا بالنســبة لإلنــاث، فاألمــر يختلــف، إذ أّن التّلميــذات األكــرث معانــاة يف تــديّن تقديــر 

الــّذات هــّن تلميــذات الّصــّف الّســادس داخــل املخيّــامت، اللــوايت أصبحــن يف مرحلــة حرجــة مــن 

الّنمــّو حيــث تُفــرض عليهــّن قيــود كثــرية مــن قبــل األهــل نظــراً النعــدام األمــان، ووجــود أفــراد 

ــع بحّريتهــا  ــا يف ســجن وال تتمتّ ــاة تشــعر وكأنّه ــامت. فالفت مــن جنســيّات مختلفــة داخــل املخيّ

ــع التحــوالت  ــق م ــي ترتاف ــوغ الت ــوادر البل ــك ب ــامت.  أضــف إىل ذل ــش خــارج املخيّ ــي تعي كالت

ــة. ــة واالجتامعيّ ــة والجســديّة وشــدة الــروادع الدينيّ الفيزيولوجيّ

ــق ــبة القل ــا يف نس ــة احصائيٍّ ــا دالّ ــاك فروقً ــنّي أّن هن ــد تب ــق، فق ــبة للقل ــا بالنس أّم
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 بــني الذكــور واإلنــاث ســواء داخــل املخيّــامت أو خارجهــا. إذ أّن حــواىل 56 % مــن التّالمــذة الّذكور 

ــاث.  ــدى اإلن ــل 80,3 % ل ــًدا مقاب ــة ج ــة ومرتفع ــق بدرجــة مرتفع ــم قل ــامت لديه داخــل املخيّ

ــه  ــبب هــو مــا تعاني ــق مــن الّذكــور. قــد يكــون الّس ــاث أكــرث عرضــة للقل ــي أّن  اإلن وهــذا يعن

ــان  ــر والفلت ــة التّوتّ ــن حال ــالً ع ــتقرار، فض ــان واالس ــاس باألم ــدم اإلحس ــوف وع ــن الخ ــاة م الفت

ــامت. األمنــي واألخالقــّي التــي يعيشــها ســّكان املخيّ

ــا  ــق تختلــف ليــس فقــط باختــالف الجنــس، وإمّن ــج أّن نســبة القل كــام أظهــرت الّنتائ

ــة  ــة عــرشة أي يف نهاي ــن هــم يف الحادي ــادس الذي ــّف الّس ــذة الّص ــر. فتالم ــالف العم أيضــا باخت

مرحلــة الطّفولــة املتأّخــرة وبدايــة البلــوغ وخصوًصــا لــدى اإلنــاث حيــث تحــدث لديهــن التغــريات 

ــة.  ــة التــي ترتافــق مــع تقلبــات مزاجيــة، وإنفعاليّ ــة والهرمونيّ النفســيّة والبيولوجيّ

ــبة  ــة يف نس ــروق دالّ ــود ف ــدم وج ــة ع ــرت الّدراس ــد أظه ــاب، فق ــبة لالكتئ ــا بالنس أّم

ــا  ــامت. أّم ــة بينهــم داخــل املخيّ ــاب متقارب ــاث. إذ أّن نســبة االكتئ ــدى الّذكــور واإلن ــاب ل االكتئ

ا هــي ضعــف  خارجهــا، فقــد تبــنّي أّن نســبة اإلنــاث اللــوايت يعانــني االكتئــاب بدرجــة مرتفعــة جــدٍّ

ــروادع والضغــوط الزائــدة املفروضــة عــىل اإلنــاث. نســبة الّذكــور. وهــذا قــد يعــود إىل ال

ــّف  ــذة الّص ــر، إذ أّن تالم ــدم العم ــع تق ــذة م ــدى التّالم ــع ل ــاب يرتف ــنّي أن االكتئ تب

ــاد  ــزداد بازدي ــاب ي ــعور باالكتئ ــري إىل أّن الّش ــذا يش ــاب. وه ــة لإلكتئ ــرث عرض ــم األك ــادس ه الّس

ــه. ــه وظروف ــده وواقع ــه وجس ــذ لبيئت ــي التّلمي وع

كذلــك الحــال بالنســبة للغضــب، فقــد أشــارت الّنتائــج إىل عــدم وجــود عالقــة دالـّـة بــني 

ــا بــني درجــة الغضــب لــدى الّذكــور  ــامت. فتبــنّي أّن هنــاك تقاربً الجنــدر والغضــب داخــل املخيّ

ا لديهــم وهــذا الوضــع  يســتدعي البحــث وإعــداد  واإلنــاث حيــث أّن درجــة الغضــب مرتفعــة جــدٍّ

الربامــج العالجيّــة.

الّدراســة وجــود عالقــة أّمــا خــارج املخيّــامت، فاألمــر يختلــف حيــث أظهــرت 
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 دالـّـة يف نســبة الغضــب بــني الّذكــور واإلنــاث. إذ تبــنّي أّن الّذكــور هــم أكــرث عرضــة للغضــب مــن 

ــا يف نســبة الغضــب لــدى التّالمــذة ليــس فقــط بحســب  اإلنــاث. كــام تبــنّي أيًضــا أّن هنــاك تبايًن

الجنــس، وإمّنــا أيًضــا بحســب الفئــة العمريـّـة. إن الذكــور يف الّصــّف الرّابــع الذيــن يف التاســعة مــن 

العمــر، هــم معرّضــون للغضــب. كــام أن تلميــذات الّصــّف الّســادس هــّن األكــرث عرضــة للغضــب.

ــني الّذكــور  ــة ب ــج وجــود فــروق دالّ ــت النتائ ــلوك، فقــد أثبت وبالنســبة الضطــراب الّس

واإلنــاث الذيــن يعيشــون داخــل املخيّــامت، مــع اإلشــارة إىل أن معظــم التّالمــذة الذيــن يعيشــون 

داخــل املخيّــامت يعانــون اضطــراب الســلوك، إال أّن الّذكــور كانــوا األكــرث عرضــة لهــذا االضطــراب. 

أمــا خــارج  املخيّــامت فاألمــر يختلــف، حيــث تبــنّي أّن هنــاك تقاربـًـا يف نســبة اضطــراب الّســلوك 

بــني الّذكــور واإلنــاث.

إّن نســبة اضطــراب الّســلوك لــدى التّالميــذ الّذكــور، وخصوًصــا داخــل املخيّــامت هي نســبة    

عاليــة وتدعــو للقلــق. وقــد يعــود ذلــك لعــّدة أســباب،  فالبيئــة النفســيّة واالجتامعيّة داخــل املخيّامت 

تدفــع إىل التوتـّـر. إذ عــىل الفتــى أن يكــون عدائيّــا وشــجاًعا يف ترصّفاتــه، بينــام عــىل الفتــاة أن تخضــع. 

وقــد يعــود الّســبب إىل أســلوب تعامــل األرسة مــع األبنــاء. صحيــح أّن األهــل يطّوقــون الفتــاة بالقيــود 

والــرّوادع، ولكّنهــم ال يترصّفــون معهــا بالعنــف كــام يترصّفــون مــع الّصبــّي. فعنــف األهــل يوّجــه أكــرث 

نحــو الّذكــور. وهــذا مــا أظهرتــه الّدراســة، إذ أّن أكــرث مــن نصــف التّالمــذة الّذكــور يُعاقَبــون بالــّرضب 

مــن قبــل آبائهــم بدرجــات متفاوتــة بــني (أحيانـًـا ودامئـًـا) مقابــل الثّلــث عنــد اإلنــاث. لذلــك، نجــد أّن 

الّســلوك العــدواينّ لــدى الّذكــور هــو مبثابــة تقليــد لســلوك الكبــار، وهو وســيلة للتنفيس عــن الرغبة يف 

االنتقــام مــن الوالديــن بتحويــل العــدوان باتجــاه اآلخريــن.

ومــن خــالل مالحظاتنــا اإلرشــاديّة، تبــنّي لنــا أّن معظــم األطفــال الذيــن يقومون بســلوك 

عــدوايّن ضــد زمالئهــم، هــم ضحايــا العنــف الــذي ميارســه األهــل واآلخــرون عليهم.
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عــىل ســبيل املثــال، هنــاك طفــل عــدوايّن وعنيــف، يقــوم بالتّبــول يف غرفــة الّصــّف، أو 

عــىل ســطح البنــاء املــدرّيس. ومــن خــالل متابعــة الحالــة، تبــنّي اّن هــذا التلميــذ كان يَُعنَّــف كثــريًا 

مــن جانــب والــده الــذي يرضبــه بالحــزام، وأحيانًــا بالعصــا، ويركلــه برجليــه. و يف إحــدى املــرّات 

ــىل األرض،  ــاه ع ــىل، ورم ــده إىل أع ــع ول ــد برف ــام الوال ــذة، ق ــام إدارة املدرســة وبعــض التّالم وأم

وحــاول رضبــه لــوال فــرار الطفــل مــن بــني يديــه. وعنــد االستفســار عــن ســبب هــذه املعاملــة 

ذكــر األب بأنـّـه مريــض، وال يســتطيع تحمــل أّي انتقــاد. وذكــر أّن بيتــه صغــري، وأوالده يتشــاجرون 

دامئًــا مــع بعضهــم البعــض، لذلــك يقــوم برضبهــم. وذكــر أنـّـه ال يســمح لهــم بإلخــروج مــن املنــزل 

بســبب األوضــاع األمنيّــة الّســيّئة داخــل املخيّــم. فالطّفــل يكــره والــده، ويحــاول أن يســقط غضبــه 

عــىل اآلخريــن يف املدرســة، لــيك يعــّرب عــن رفضــه للواقــع الــذي يعيشــه.

أظهــرت الّنتائــج أّن أكــرث التّالمــذ عرضــة الضطــراب الّســلوك بــني الّذكــور هــم تالميــذ 

الّصــّف الرّابــع الذيــن هــم يف التاســعة مــن عمرهــم، وأكــرث التلميــذات عرضــة الضطــراب الّســلوك 

هــن تلميــذات الّصــّف الّســادس اللــوايت يف مرحلــة البلــوغ.

ــة تفــرض عــىل الفتــاة يف هــذه املرحلــة الكثــري مــن الــروادع، مــام  فالتّنشــئة االجتامعيّ

ــة.      ــة التــي تنعكــس عــىل ترصفاتهــا ورّدات فعلهــا العدوانيّ ــد لديهــا بعــض الّرصاعــات الّداخليّ يولّ

       

4 ـ مناقشة الفرضيّة الرّابعة

هناك عالقة بني اضطرابات األطفال النفسية والسلوكية تُعزى إىل ظروفهم العائلية.

ــّيل.  ــم العائ ــذة، ووضعه ــدى التّالم ــّذات ل ــر ال ــتوى تقدي ــني مس ــة ب ــة دالّ ــاك عالق ــنّي أّن هن تب

فالتّلميــذ الــذي يعيــش مــع والديــه لديــه تقديــر ذات أفضــل بقليــل مــن الــذي يعيــش مــع أحــد 

ــه. ــه أو أقارب والدي

البيولوجيّــة إىل حاجاتــه  باإلضافــة  فهــو  ماديّــة ونفســيّة،  لــه حاجــات  فالطفــل 
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 كالطعــام والرّاحــة يحتــاج أيًضــا مــن أجــل منــّو متكامــل وســليم إىل الّشــعور بالطأّمنينــة والّرعايــة. 

فــكّل طفــل يتطلـّـع إىل االعــرتاف بوجــوده، ويتوقـّـع أن يحظــى بالحــب واالهتــامم والحاميــة. 

ــة  ــرت دراس ــم. إذ أظه ــع أبنائه ــل م ــل األه ــري تعام ــدى تأث ــات إىل م ــري الدراس وتش

Lamb1 وجــود عالقــة  وثيقــة بــني تقديــر الــّذات لــدى األبنــاء وشــعورهم بالقبــول مــن والديهــم، 

ــن. ــذ واإلهــامل مــن جانــب الوالدي ــذات بشــعور الطفــل بالنب ــر ال ــديّن تقدي ــط ت ــام ارتب بين

وبحســب ”Lamb“ أيًضــا يُعــد حضــور األب الفاعــل يف األرسة مهــاّم جــًدا ألنــه يســّهل 

منــّو املهــارات املعرفيّــة والنجــاح الــدرايس والتكيّــف االجتامعــي واالنفعــايل لــدى األبنــاء وخصوًصــا 

إذا شــاركهم يف ألعابهــم وأنشــطتهم. وهــذا الحضــور يفــرض بالطبــع وجــود االنســجام بــني الزوجني.

ويعتقــد  Bandura”2“ أن أســلوب حيــاة األهــل ميكــن أن ينتقــل برمتــه إىل األبنــاء عــن 

طريــق النمذجــة ”Modeling“. فــاألب الــذي يظهــر عــداوة نحــو زوجتــه بصــورة غــري مبــارشة، 

ــا عــىل املعارضــة والتحــّدي. أمــا األب الــذي يبــدي عــداوًة مبــارشة نحــو  يكــون ســلوك إبنــه قامئً

ــا كأبيــه. زوجتــه، يصبــح ســلوك طفلــه عدوانيً

أظهــرت نتائــج دراســتنا وجــود عالقــة دالّــة بــني درجــة القلــق لــدى التّالمــذة 

ووضعهــم العائــّيل. إذ أّن التّالمــذة الذيــن يعيشــون مــع والديهــم هــم نســبيٍّا أقــّل عرضــة 

أقاربهــم. وقــد  أو مــع أحــد  الذيــن يعيشــون مــع أحــد والديهــم  للقلــق مــن األطفــال 

ــم  ا بالرغ ــدٍّ ــة ج ــة مرتفع ــق بدرج ــون القل ــذة يعان ــن التّالم ــرية م ــبة كب ــا أّن نس ــا أيًض الحظن

مــن وجودهــم مــع والديهــم. وهــذا يشــري إىل أّن وجــود الوالديــن مهــّم يف حيــاة الطّفــل،

1- Lamb, M. (2012).  The Role of Father in Child Development. p.50.

2 - Bandura, A., Walters, P.( 1963).  Social Learning and Personality Development. p. 65.
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ــدى  ــق ل ــدًرا للقل ــدان مص ــون الوال ــا يك ــة ، إذ أحيانً ــري الطأمنين ــا لتوف ــي إطالقً ــه ال يكف  ولكّن

ــال.  األطف

إن القســوة الّشــديدة يف معاملــة الوالديــن لألبنــاء تــؤّدي إىل ظهــور االضطرابــات 

االنفعاليّــة والســلوكيّة مثــل القلــق والخــوف واالكتئــاب والعدوانيــة، مــاّم يشــّوه منّوهــم االنفعــاّيل 

واالجتامعــّي، ويشــعرهم بالعجــز عــن مواجهــة املشــكالت وتحّمــل املســؤوليّة واتّخــاذ القــرارات.

أّمــا بالنســبة لالكتئــاب، فقــد تبــنّي أّن هنــاك عالقــة دالـّـة بني درجــة االكتئــاب لــدى التّالمذة 

ووضعهــم العائــّيل. فهنــاك 43 % مــن التّالمــذة الذيــن يعيشــون مــع والديهــم لديهــم اكتئــاب بدرجــة 

ــن يعيشــون مــع أحــد والديهــم أو مــع  ــل 75,5 % مــن التّالمــذة الذي ا مقاب مرتفعــة ومرتفعــة جــدٍّ

أحــد أقاربهــم. وهــذا يظهــر حجــم املعانــاة لــدى األطفــال الذيــن يعيشــون مــع أحــد والديهــم  بســبب 

الطــالق أو االنفصــال. وعندمــا يعيــش األطفــال مــع والدهــم، فــإن هــذا األخــري يقــوم بتشــويه صــورة 

والدتهــم أمامهــم وبأنهــا ســيّئة وقــد تركتهم وتخلـّـت عنهم. وهــذا األمر يزيــد من معاناتهم وشــعورهم 

بالكراهيــة. ومــا ينطبــق عــىل اآلبــاء ينطبــق عــىل األمهــات اللــوايت يشــّوهن صــورة األب. 

ــا  ــام ذكرن ــاب. وك ــون االكتئ ــم يعان ــم ولكّنه ــع والديه ــون م ــال يعيش ــن األطف ــري م كث

ســابًقا، فــإّن وجــود األهــل وحــده غــري كاٍف حتـّـى يشــعر الطّفــل بالطأمنينــة. فهــو يحتــاج إىل بيئــة 

ــامت بســبب ســوء  تتوافــر فيهــا عنــارص األمــن والحاميــة. وهــذا مــا يعجــز عنــه األهــل يف املخيّ

ــة واملعيشــيّة. أحوالهــم النفســيّة واملاديّ

ــا بالنســبة للغضــب، فقــد تبــنّي أن األطفــال الذيــن يعيشــون مــع أحــد والديهــم أو  أّم

أحــد أقاربهــم يعانــون الغضــب أكــرث مــن الذيــن يعيشــون مــع والديهــم( 60 % مقابــل 47 %). 

الذيــن  التالمــذة  نصــف  حــوايل  أّن  البحــث  نتائــج  خــالل  مــن  أيضــاً  وتبــني 

يعانــون خارجهــا  يعيشــون  الذيــن  التالمــذة  ثلــث  وحــوايل  املخيّــامت،  داخــل  يعيشــون 
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ــا)، حتّــى أّن هنــاك حــواىل نصــف التّالمــذة الّذكــور   خالفــات عائليــة متفاوتــة بــني (أحيانًــا ودامئً

يفّضلــون البقــاء خــارج املنــزل بدرجــات متفاوتــة بــني (أحيانًــا ودامئًــا). إن الخالفــات بــني 

ــن  ــروم م ــش واملح ــل املهّم ــة. فالطّف ــكالت العائلي ــن املش ــروب م ــاء إىل اله ــع األبن ــن تدف األبوي

ــم ويغضــب ويشــعر باالحبــاط والفشــل، ومييــل إىل االنتقــام مــن املجتمــع  األهــل ورعايتهــم يتألّ

الــذي قســا عليــه. وهــذا مــا أكّدتــه دراســات ســابقة منهــا دراســة كارلــني (Karlen, 1996) حــول 

العوامــل التــي تكمــن وراء الّســلوك العــدواين لــدى األطفــال. فتبــنّي أّن إضطــراب عالقــة الطفــل 

ــق غــري آمــن، يعتــرب مــن أهــم العوامــل التــي  مــع والديــه (خصوًصــا األم) ومــا يفرضــه مــن تعلّ

ــاء.1  ــدى األبن ــلوك العــدوايّن ل ــؤّدي إىل ظهــور الّس ت

حــدّدت عاملــة النفــس ”Baumrind .D“ 2 أربعــة أســاليب تربويــة يســتعملها األهــل 

يف تربيــة أبنائهــم:

األســلوب الحــازم املقــرون بالحــب الــذي يقــوم عــىل إحــرتام الطفــل وتشــجيعه عــىل الدراســة - 

وتحّمــل املســؤوليّة مــع االلتــزام باملبــادىء األخالقيــة. ومــن آثــار هــذا األســلوب نجــاح األبنــاء 

يف الدراســة  والشــعور باملســؤولية والقــدرة عــىل ضبــط االنفعــاالت والتكيّــف الجيّــد.

ــاعر -  ــرتام مش ــدم إح ــل وع ــتبداد األه ــوة وإس ــىل القس ــوم ع ــذي يق ــلّطي ال ــلوب التس األس

الطفــل وآرائــه: مــن إنعكاســاته أن األطفــال يتّجهــون أكــرث نحــو التمــرّد والعدوانيــة والعنــف 

والرســوب الــدرايس.

وال-  أبنائهــم  تجــاه  عواطفهــم  يف  األهــل  يــرسف  حيــث  املتســاهل  األســلوب 

1 - Karlen, L.R. (1996).  Attachment Relationship among Children with Aggressive Behavior 

Problems, J. of Counsulting and Clinical Psychology, Vol 64, 1,  p. 64-73.

2 - Baumrind, D. (1991). Effective Parenting during the Early Adolescent, in Advances in Family 

Research, Vol 2, New  Jersey. Erlbaum.
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 يحرمونهــم مــن يشء وال يحاســبونهم عــىل أخطائهــم. مــن آثــار هــذا األســلوب منــو األنانيــة 

عنــد الطفــل وعــدم القــدرة عــىل تحمــل املســؤولية والضغــوط وإعتــامد الترصفــات املتهــّورة 

والســلبية.

أســلوب اإلهــامل ويعنــي موقــف الالمبــاالة مــن جانــب األهــل الذيــن ال يصغــون إىل أبنائهــم - 

وال يهتّمــون بهــم. ومــن نتائــج اإلهــامل ظهــور الفــوىض يف ســلوك األبنــاء وعــدم منـّـو مشــاعر 

التعاطــف وتشــكيل الســلوكيات االندفاعيــة واالضطرابــات النفســية فضــالً عــن غيــاب 

الشــعور بقيمــة الــذات.

مــا الحظنــاه يف دراســتنا هــو هيمنــة أســلوب التســلّط أو القســوة مــن جهــة وأســلوب 

اإلهــامل مــن جهــة أخــرى لــدى األهــل يف تربيــة أبنائهــم. ومــن الواضــح أن أســلوب القســوة هــو 

الغالــب.

ــات  ــري الحاج ــىل توف ــدرة ع ــدم الق ــة، وع ــر والبطال ــري الفق ــت ن ــل تح إّن رزوح األه

األساســيّة ألطفالهــم يجعلهــم محبطــني وغاضبــني. ومشــاهدة األهــل الغاضبــني يعلـّـم الطّفــل هــذا 

ــة: ــا بعــض األمثل ــه. ونــرسد هن ــلوك ويدفعــه إىل محاكات الّس

ــا  ــه زميالته ــرصخ يف وج ــور وت ا، تث ــدٍّ ــة ج ــر عصبيّ ــن العم ــرشة م ــة ع ــاة يف الثّالث فت

ــر، وأّن  ــة مشــحون بالغضــب والتوتّ ــنّي أّن جــو العائل ــة، تب ومعلّميهــا. ومــن خــالل متابعــة الحال

ــب  ــا مل تنج ــا ألنه ــوم األّم دامئً ــه. و يل ــه وبنات ــرضب زوجت ــوم ب ــاب ويق ــض باألعص ــد مري الوال

الّذكــور. و يف إحــدى املــرّات وعــىل أثــر خــالف حــاّد بــني الوالديــن حمــل الوالــد الّســكني ووضعهــا 

ــا، وفقــدت وعيهــا وبــدأت  ــاة، وســقطت أرًض ــدة، وهــّدد بذبحهــا فانهــارت الفت عــىل رقبــة الوال

ــم  ــاة اّن حياته ــرت الفت ــزل. وذك ــن املن ــه وخــرج م ــن فعل ــزوج ع ــف ال ــّرصاخ، فتوق ــا بال أخواته

ــة  ــم. فالعائل ــر دائ ــة توتّ ــع يف حال ــا يجعــل الجمي ــة. وهــذا م ــة خــوف مرعب ــة هــي رحل العائليّ

تعيــش يف حالــة فقــر شــديد وتضــّم تســعة أشــخاص ينامــون يف غرفــة واحــدة. األب واألم 

ــر ــه. ذك ــال لرشائ ــكان امل ــام ال ميل ــدواء ألنّه ــذان ال ــا ال يأخ ــيّة، وأحيانً ــات نفس ــان اضطراب يعاني
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ــى املــوت عــىل هــذه الحيــاة، ألنــه ال يســتطيع توفــري أبســط حاجــات عائلتــه  ــه يتمّن ــد أنّ  الوال

بســبب مرضــه. 

أّمــا بالنســبة الضطــراب الّســلوك، فقــد أظهــر البحــث أّن معظــم األطفــال الفلســطينيّني 

ــن  ــامت. إال أّن التالمــذة الذي ــا الذيــن يعيشــون داخــل املخيّ ــون اضطــراب الســلوك خصوًص يعان

يعيشــون مــع أحــد والديهــم هــم األكــرث عرضــة الضطــراب الســلوك.  نالحــظ أّن بعــض األطفــال 

الّذكــور يتمــرّدون ضــد األّم، حيــث يعتقــدون أّن العدوانيّــة هــي دليــل عــىل الرجولــة، فيامرســونها 

ــلوب  ــبه األس ــه ويكس ــى مع ــرّي يتامه ــوذج ذك ــة إىل أمن ــر بحاج ــل الذك ــاب األب. فالطّف يف غي

الّذكــرّي. وتشــري دراســة هوفــامن (Hoffman 1971 )1 إىل الّربــط بــني غيــاب األّب ومنــّو الّضمــري، 

ا بالنســبة للخصائــص  فاألطفــال املحرومــون مــن األّب بســبب الطّــالق، أو الوفــاة هــم األقــّل منــوٍّ

ــة مــن األطفــال الذيــن يعيشــون مــع األّب.  وتشــري  ــم أكــرث عدوانيّ ــة والضمــري. كــام أنّه األخالقيّ

املالحظــة اإلكلينيكيــة إىل أّن معالجــة املشــكالت االجتامعيّــة لــدى األبنــاء غــري املحرومــني مــن األب 

تكــون أســهل مــام هــي عنــد  األطفــال املحرومــني مــن األب.

ــراب  ــة الضط ــا عرض ــم أيًض ــم ه ــع والديه ــون م ــن يعيش ــذة الذي ــك، فالتّالم ــع ذل وم

ــن  ــة م ــبة عالي ــاك نس ــية. إذ أّن هن ــة والنفس ــية واملادي ــم املعيش ــوء ظروفه ــبب س ــلوك بس الّس

ــم  ــن أنه ــم م ا بالرغ ــدٍّ ــة ج ــة مرتفع ــلوك بدرج ــراب الّس ــون اضط ــطينيّني يعان ــذة الفلس التّالم

ــم.  ــع والديه ــون م يعيش

ــة  ــم روح العدوانيّ ــي فيه ــامت تنّم ــال املخيّ ــها أطف ــي يعيش ــيّة الت ــاة القاس  إن الحي

ــن  ــف ع ــون العن ــال يتعلّم ــام أن األطف ــة. ك ــع إىل العدوانيّ ــة تدف ــات اليوميّ ــف. فاإلحباط والعن

ــامت. ــة يف املخيّ ــل وبخاص ــن األه ــة م ــق النمذج طري

1- Hoffman, L.W. (1971).  Father Absence and Conscience Development. Developmental  

Psychology, Vol 4, 3, P. 400- 406.                                   
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ــة عنــد أطفالهــم عــن قصــد،  وهنــاك بعــض اآلبــاء ينّمــون ســلوكيّات العنــف والعدوانيّ

ويعتقــدون أّن التّرصفــات العنيفــة دليــل عــىل الرجولــة، فيشــّجعون أبناءهــم عليهــا وذلــك للدفــاع 

ــون  ــة ال يتقبّل ــات العدائيّ ــن ذوي االتّجاه ــاء م ــض اآلب ــا بع ــم. أم ــب رأيه ــهم بحس ــن أنفس ع

ــا  ــديّن الشــديد. وهــذا م ــاب الب ــم العق ــة قاســية، وميارســون عليه ــم معامل أبناءهــم، ويعاملونه

ظهــر مــن خــالل هــذا البحــث. إذ أّن هنــاك أكــرث مــن نصــف التّالمــذة الّذكــور، وأكــرث مــن ثلــث 

التّلميــذات قــد تعرضــوا للــّرضب مــن قبــل آبائهــم، كــام تبــنّي أّن حــواىل ثلــث التّالمــذة يتعرّضــون 

دامئـًـا للشــتم بألفــاظ قاســيّة مــن ِقبــل آبائهــم، مــام يولـّـد لديهــم الحقــد والتّمــرّد تجــاه اآلخريــن.

إّن الّدراســات الّســابقة أثبتــت وجــود عالقــة بــني الّســلوك العــدوايّن لآلبــاء، واملشــكالت 

الّســلوكيّة لــدى األبنــاء ومنهــا: دراســة هــريام وزمالئــه (Hiram, et al, 1989)1 التــي توّصلــت إىل 

ــاء.  ــلوك العــدواين لــدى األبن ــاء والّس ــة بــني الّســلوك العــدوايّن لآلب ــة موجب وجــود عالقــة ارتباطيّ

ــة الســيّئة ( العنــف، الشــتم، عــدم  ــة الوالدي وتوصلــت دراســة 2(Patterson 1985) إىل أن الرتبي

ــح  ــد يصب ــذي ق ــل ال ــد الطف ــؤّدي إىل إضطــراب الســلوك عن ــز واملــدح) ت ــاب التعزي الحــوار، غي

ــه  ــب رفاق ــن جان ــذ م ــرّض إىل النب ــل يتع ــك، فالطف ــة. عــالوة عــىل ذل ــة املراهق ــا يف مرحل جانًح

ــا يف عــداد الراســبني.  بســبب ســلوكه الســيّىء الــذي تــدرّب عليــه يف املنــزل، كــام أنــه يكــون غالبً

فالرســوب الدائــم ينبــىء بنتائــج وخيمــة، بينــام التحســن يف التحصيــل يشــري إىل إحتــامل الخــروج 

مــن خطــر اإلنحــراف.             

1- Hirman, E.F., et al. (1985).  Parental Aggression Related to Behavior problems in Three Years 

Old  Sons of Alcoholics,The world Congress Meeting of World Association on Infant Psychiatry 

and Allied  Disciplines, p. 497-499.

2 - Patterson, G. R. (1986).  Performance Models for Antisocial Boys, America Psychologist, Vol. 

41, 4, P. 432-444.  
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بعــض اآلبــاء الذيــن يعانــون األمــراض النفســيّة، أو إدمــان الكحــول أو املخــّدرات 

ــة  ــد والعدوانيّ ــم الحق ــد لديه ــاّم يولّ ــة، م ا ومؤذي ــدٍّ ــيّة ج ــة قاس ــم بطريق ــع أبنائه ــون م يتعامل

ــة عــىل األطفــال اآلخريــن. وهنــاك حــاالت كثــرية مــن  ويدفعهــم إىل إســقاط دوافعهــم العدوانيّ

ــف األرسّي. ــون للعن ــن يتعرّض ــال الذي األطف

جــاءت طفلــة يف الســابعة مــن العمــر إىل املدرســة  وآثــار الحــروق باديــة عــىل يديهــا. 

ــا  وبعــد االستفســار، ذكــرت أّن والدهــا قــام بحــرق يديهــا بالســيجارة. والســبب كــام ذكــرت أنّه

مل تقــم بتنظيــف املنــزل، ومــرّة أخــرى، قــام بشــطب وجههــا باملــوىس، وذكــرت أنّــه يقــوم أحيانًــا 

ــا يف الســقف. قالــت لنــا الطفلــة مــاذا أفعــل؟ وإىل أيــن أذهــب؟  بربــط يديهــا ورجليهــا ويعلقّه

ــا اّن األب يدمــن  لقــد تركتنــا أّمــي وهربــت إىل بيــت أهلهــا مــن ظلــم والــدي. وقــد تبــنّي الحًق

الكحــول، ويتــرصّف كشــخص فقــد صوابــه.  

ــامت، وعــدم وجــود أماكــن للّعــب، فــإن  ــة داخــل املخيّ ولعــدم وجــود ألعــاب ترفيهيّ

األطفــال يلجــأون إىل وســيلة الرتفيــه الوحيــدة وهــي التلفــاز.  فالّســاعات الطّويلــة التــي يقضيهــا 

الطّفــل أمــام الّشاشــة تتجــاوز الّســاعات التــي يقضيهــا يف املدرســة. إذ يُعتــرب التلفــاز أهــّم مصــادر 

املعلومــات لــدى األطفــال. 

5 ـ مناقشة الفرضيّة الخامسة

هناك عالقة بني املستوى العلمّي لآلباء وأوضاع أبنائهم النفسية والسلوكية.

أظهــرت الّدراســة أّن املســتوى العلمــّي لآلبــاء يؤثّــر يف بعــض ســلوكيّات أبنائهــم 

وانفعاالتهــم.

ومــن الجديــر ذكــره أّن نســبة اآلبــاء املتعلّمــني هــي نســبة محــدودة، إذ هنــاك 

 48 حــواىل  وهنــاك  والكتابــة.  القــراءة  يعرفــون  بالــكاد  أو  أميّــون  منهــم   %  44,8 حــواىل 

الحــرب.  جيــل  هــم  اآلبــاء  فمعظــم  ثانــوّي.  أو  متوّســط  تعليمــي  مســتوى  لديهــم   %

 .1982 عــام  لبنــان  عــىل  اإلرسائيــيل  االجتيــاح  أثنــاء  يف  طالّبًــا  أو  أطفــاالً  كانــوا  لقــد 
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والجميــع يعــرف مــا عانتــه املخيّــامت آنــذاك وخصوًصــا مخيّــامت بــريوت، ومــا جــرى مــن مجــازر 

ــامت التــي اســتمرّت مــن عــام  يف صــربا وشــاتيال، ثــم كانــت الحــرب التــي ســّميت بحــرب املخيّ

1985 حتــى 1988. وبســبب الحــروب واألوضــاع األمنيّــة الّســيّئة، كثــري مــن التّالمــذة آنــذاك تركــوا 

ــة عائالتهــم بعــد استشــهاد آبائهــم، أو  ــا بســبب العمــل إلعال ــا بســبب الخــوف وإّم املدرســة إّم

ــيّة  ــات نفس ــذاك بصدم ــال آن ــن األطف ــري م ــدد كب ــة ع ــازر أّدت إىل إصاب ــام أّن املج ــم. ك خطفه

وإعاقــات مل يتخلّصــوا مــن آثارهــا حتـّـى اآلن. وهــذا مــا كنــا نالحظــه مــن خــالل مقابالتنــا لبعــض 

اآلبــاء عندمــا كانــوا يحّدثوننــا عــن طفولتهــم عندمــا كانــوا تالمــذة، وكيــف تركــوا مقاعــد الدراســة.

أظهــرت نتائــج البحــث أيًضــا أّن هنــاك عالقــة دالّــة بــني تقديــر الــذات لــدى التّالمــذة 

ومســتوى آبائهــم العلمــّي. إذ أن أبنــاء اآلبــاء املتعلّمــني لديهــم تقديــر ذات أفضــل مــن أبنــاء اآلبــاء 

غــري املتعلّمــني. 

ــني  ــة ب ــروق دالّ ــود ف ــدم وج ــري إىل ع ــج تش ــاب، فالنتائ ــق واالكتئ ــبة للقل ــا بالنس أّم

التالمــذة بحســب مســتوى األب العلمــي. ولكــن الحظنــا أن نســبة القلــق واالكتئــاب لــدى األبنــاء 

ــة. ــروق مل تكــن دالّ ــألب، غــري أن الف ــع املســتوى التعليمــي ل ــام إرتف تنخفــض كل

ــة بــني  كذلــك الحــال بالنســبة للغضــب، فقــد أظهــرت النتائــج عــدم وجــود عالقــة دالّ

الغضــب لــدى التالمــذة ومســتوى والدهــم العلمــي. لقــد وجدنــا أن درجــة الغضــب لــدى أبنــاء 

اآلبــاء غــري املتعلمــني مرتفعــة أكــرث مــن أبنــاء اآلبــاء املتعلمــني، ولكــّن الفــروق ليســت دالّــة.

أّمــا بالنســبة الضطــراب الّســلوك، فقــد أشــارت النتائــج إىل وجــود عالقــة دالّــة بــني نســبة 

اضطــراب الّســلوك لــدى التّالمــذة ومســتوى آبائهــم التّعليمــّي. إذ تبــنّي أّن اضطــراب الّســلوك يرتفــع 

لــدى أبنــاء اآلبــاء غــري املتعلّمــني أكــرث مــن أبنــاء اآلبــاء املتّعلّمــني.1

1- الحواث، عيل، وآخرون. (1985). رعاية الطّفل املحروم. ص. 75
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فاآلبــاء املتعلّمــون يكونــون أكــرث ميــالً للتّفاعــل اإليجــايّب والتّفاهــم مــع أبنائهــم، وأقــّل 

ــا  ــه أيًض ــا أكّدت ــذا م ــاء. وه ــب األبن ــن غض ــف م ــام يخّف ــوة، ّم ــف والقس ــتعامل العن ــالً الس مي

بعــض الّدراســات الّســابقة مثــل دراســة (األخــرس)1 حيــث أظهــرت أّن 7,6 % مــن اآلبــاء حملــة 

ــني،  ــاء األميّ ــل 25 % مــن اآلب ــة مقاب ــون إىل اســتعامل الشــّدة يف الّرتبي ــة مييل الشــهادات الجامعيّ

ــجيع  ــلوب التّش ــدون أس ــني يعتم ــاء الجامعي ــن اآلب ــنّي أّن 48 % م ــك، تب ــن ذل ــىل العكــس م وع

مقابــل 15 % لــدى اآلبــاء األّميّــني. كــام تشــري هــذه الّدراســة إىل نتائــج مامثلــة يف مــا يتعلـّـق أيًضــا 

مبســتوى األّم التعليمــي.

6 ـ مناقشة الفرضيّة الّسادسة

هناك عالقة بني مهن اآلباء وأوضاع أبنائهم النفسية والسلوكية

بالنســبة ملهنــة اآلبــاء وعالقتهــا بســلوك األبنــاء وانفعاالتهــم، فقــد أظهــرت الّنتائــج عــدم 

وجــود عالقــة دالـّـة إحصائيّــا بــني مهنــة األّب وســلوك األبنــاء واضطراباتهــم الســلوكية واالنفعاليــة 

ــا يف  ــل معظمه ــتوى. إذ يدخ ــث املس ــن حي ــض م ــا البع ــن بعضه ــة م ــن متقارب ــار أن امله باعتب

ــا يف هــذا املجــال.  ــة إحصائيٍّ ــج إىل عــدم وجــود عالقــة دالّ ــا. وقــد أشــارت النتائ ــكادرات الدني ال

ولكــّن أبنــاء العاطلــني عــن العمــل يعانــون أكــرث مــن تــدين تقديــر الــذات باملقارنــة مــع اآلخريــن.

نجــد أحيانًــا بعــض األطفــال الذيــن يخجلــون مــن مهــن آبائهــم كعــاّمل التنظيفــات أو 

ــاء متعلمــون نســبيٍّا  ــم أّن بعــض هــؤالء اآلب ــخ... مــع العل ــة ال ــني أو نواطــري بناي كبائعــني متجول

ولكّنهــم مضطــرون ملامرســة هــذه املهــن لتأمــني لقمــة العيــش.

ــا بــني  بالنســبة للقلــق لــدى األطفــال، بيّنــت الّنتائــج عــدم وجــود عالقــة دالّــة إحصائيٍّ

نســبة القلــق لــدى األطفــال ومهــن آبائهــم. 

1 -  األخرس، صفوح. (1982). علم االجتامع العام. ص. 214.
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ــت  ــاب، إذ بيّن ــىل االكتئ ــا ع ــق أيًض ــق ينطب ــذات والقل ــر ال ــىل تقدي ــق ع ــا ينطب وم

ــاء.  ــدى األبن ــاب ل ــة األب ونســبة االكتئ ــني مهن ــا ب ــة احصائيً ــة دالّ ــدم وجــود عالق الّدراســة ع

ــس  ــن لي ــتوى امله ــروق يف مس ــار أّن الف ــطينيّني باعتب ــال الفلس ــدى األطف ــرتكة ل ــألة مش فاملس

كبــريًا. ولكّننــا وجدنــا أّن حــواىل 80 % مــن التالمــذة الذيــن يعانــون االكتئــاب بدرجــة مرتفعــة 

ا هــم أبنــاء عــاّمل أو تّجــار صغــار، بينــام هنــاك 7,5 % فقــط مــن التالمــذة الذيــن يعانــون  جــدٍّ

االكتئــاب بدرجــة مرتفعــة هــم أبنــاء موظّفــني، أو يعملــون يف مهــن عليــا. وهــذا يشــري إىل أّن 

أبنــاء العــاّمل وأصحــاب املهــن املتواضعــة هــم عرضــة لالكتئــاب أكــرث مــن أبنــاء املوظّفيــن، أو 

الذيــن يعملــون يف مهــن عليــا. 

يف مــا يتعلــق بالغضــب، تشــري الّنتائــج إىل عــدم وجــود عالقــة دالّــة إحصائيًــا يف نســبة 

الغضــب لــدى التّالمــذة ومهــن آبائهــم.  لكــّن النتائــج  أظهــرت أّن حــواىل نصــف التّالمــذة مــن 

ا. وأّن  أبنــاء العــاّمل أو أصحــاب املهــن املتواضعــة يعانــون الغضــب بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــدٍّ

ا مــن أبنــاء املوظّفــني أو الذيــن يعملــون يف مهــن عليــا يعانــون الغضــب بدرجــة  نســبة قليلــة جــدٍّ

ا. وهــذا يشــري إىل أّن أبنــاء العــاّمل هــم األكــرث عرضــة للغضــب حتـّـى أكــرث  مرتفعــة ومرتفعــة جــدٍّ

مــن أبنــاء اآلبــاء العاطلــني عــن العمــل. إذ أّن بعــض اآلبــاء العاطلــني عــن العمــل هــم مــن ذوي 

 (NGOs ) ــة ــة غــري حكوميّ ــن ترعاهــم مؤسســات أهليّ ــات، أو األمــراض املســتعصية الذي اإلعاق

حيــث توفّــر لهــم بعــض الحاجــات األساســيّة التــي قــد ال تتوافــر لــدى العائــالت األخــرى.

7 ـ مناقشة الفرضيّة الّسابعة

توجد عالقة دالّة بني املستوى التّعليمّي لألّم وأوضاع أبنائها النفسية والسلوكية.

تبــنّي وجــود عالقــة دالّــة بــني املســتوى التّعليمــّي لــألّم وتقديــر الــّذات لــدى 

لــدى الــّذات  تقديــر  مســتوى  ارتفــع  لــألّم  التّعليمــي  املســتوى  ارتفــع  كلّــام  إذ  األبنــاء. 
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 أبنائهــا. غــري أن نتائــج أبنــاء األّمهــات الجامعيــات قــد صدمتنــا. لقــد وجدنــا أن أطفــال هــذه الفئة 

لديهــم تقديــر ذات متــدنٍّ كباقــي األّمهــات. وبعــد البحــث والتنقيــب، تبــنّي لنــا أن األم الجامعيــة 

ُمحبطــة جــًدا. فهــي متــارس مهنــة أدىن مــن مســتواها العلمــي وتتعــرّض للعنــف املنــزيل وخصوًصــا 

ــة  إذا كان مســتوى زوجهــا العلمــي أدىن مــن مســتواها. وهــذا الواقــع قــد جعــل هــذه الجامعي

متوتـّـرة وقلقــة  وغــري راضيــة. ومــع ذلــك، ال ميكننــا تعميــم هــذه النتيجــة ألن نســبة الجامعيــات 

قليلــة (6 %). وهــذا األمــر يتطلّــب إجــراء بحــوث إضافيــة.  

أّمــا بالنســبة للقلــق، فقــد أشــارت الّنتائــج إىل عــدم وجــود عالقــة دالّــة بــني املســتوى 

التّعليمــّي لــألّم والقلــق لــدى األبنــاء. إذ تبــنّي أّن أكــرث مــن نصــف التّالمــذة الذيــن يعانــون القلــق 

بدرجــة مرتفعــة هــم أبنــاء أّمهــات متعلّــامت، وأّن حــواىل ثلثــي التّالمــذة الذيــن يعانــون القلــق 

ا هــم أبنــاء أّمهــات غــري متعلـّـامت. وهــذا يشــري إىل أّن نســبة القلــق مرتفعــة  بدرجــة مرتفعــة جــدٍّ

ــم األّم ال يحمــي  ــة. فتعلي ــاء ألم متعلمــة أو غــري متعلّم ــوا أبن ــذة ســواء أكان ــدى معظــم التّالم ل

ــاين  ــا يع ــة. أحيانً ــة وخارجيّ ــرية داخليّ ــل كث ــه عوام ــذي تتســبّب ب ــق ال ــن خطــر القل ــا م أبناءه

أبنــاء األّم املتعلّمــة مــن القلــق أكــرث مــن أبنــاء األّم غــري املتعلّمــة، ولعــّل الّســبب هــو وعــي األّم 

املتعلّمــة ملــا يــدور حولهــا مــن صعوبــات ومخاطــر بــدون أن تتمّكــن مــن عمــل يشء مــا، فتشــعر 

باإلحبــاط والقلــق عــىل مســتقبل أبنائهــا وتنقــل قلقهــا ألبنائهــا بــدون قصــد.

كذلــك األمــر بالنســبة للغضــب واالكتئــاب واضطــراب الّســلوك. إذ أظهــرت الّنتائــج عــدم 

وجــود عالقــة دالـّـة بني املســتوى العلمّي لألّم ونســبة االكتئاب أو الغضب أو اضطراب الّســلوك لدى 

األبنــاء. فهنــاك تقــارب يف نســبة الغضب واالكتئاب واضطراب الّســلوك لــدى التّالمذة أبنــاء األّمهات 

املتعلـّـامت وغــري املتعلـّـامت، إذ أّن نســبة الغضــب مرتفعة لدى معظــم التّالمذة. وكام ذكرنا ســابًقا، 

فــإن مســتوى األّم العلمــّي ال يحمــي أبناءهــا مــن االضطرابــات. إن ظــروف العيــش يف املخيّامت قد 



188

تســبّب االضطرابــات ليــس فقــط لألبنــاء، وإمنــا لألّمهــات أيًضــا اللــوايت ينقلــن هــذه االضطرابــات 

إىل أبنائهــن. 

ــّف  ــة يف الّص ــة. وخــالل تجــوال املعلّم ــره إىل املدرس ــن عم ــة م ــل يف الرابع حــرض طف

الحظــت أنّــه يشــكو مــن يــده. وعنــد الكشــف تبــنّي أنّهــا مصابــة بحــرق عميــق. وعندمــا ُســِئل 

الطّفــل عــن ســبب الحــروق، قــال إّن والدتــه هــي التــي حرقتــه بالجمــرة. ومــن خــالل متابعــة 

الحالــة، تبــنّي أّن األب كان متزوجــاً مــن امــرأة ولــه منهــا أوالد. وعندمــا توفيــت، تــزوج مــن املــرأة 

ــه، كــام  ــة زوجت ــور يــيسء معامل ــور. غــري أّن األب املذك ــل املذك ــه الطّف ــت ل ــي أنجب ــة الت الحالي

ــي أن الزوجــة  ــل. هــذا يعن ــة زوجــة أبيهــم التــي هــي أم الطّف ــار يســيئون معامل أّن أوالده الكب

الثانيــة تشــعر بالخــوف مــن زوجهــا ومــن أوالده، فضــالً عــن شــعورها بالغضــب ألنّهــا ال تســتطيع 

ــة. ــه األضعــف. فالطّفــل هــو الّضحيّ مقاومتهــم، فتُســقط غضبهــا عــىل ابنهــا ألنّ

بالنســبة لعمــل األّم خــارج املنــزل أو تفّرغهــا لرعايــة أبنائهــا، فقــد أشــارت الّنتائــج إىل 

ا.  ــّذات بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــدٍّ ــر ال أّن نســبة كبــرية مــن التّالمــذة يشــعرون بتــديّن تقدي

ــات البيــوت لديهــم تقديــر ذات أفضــل  ومــن خــالل مراجعــة النتائــج تبــنّي أّن أبنــاء األّمهــات ربّ

مــن أبنــاء األّمهــات اللــوايت يعملــن خــارج املنــزل. إذ أّن وجــود األم مــع أطفالهــا ورعايتهــا لهــم 

يعــّززان ثقتهــم أكــرث بأنفســهم.

وهــذا ينطبــق أيًضــا عــىل القلــق والغضــب واضطــراب الّســلوك. إذ أّن معظــم األطفــال 

يشــعرون بالقلــق والغضــب. ولكــن أبنــاء األّمهــات العامــالت هــم األكــرث عرضــة للقلــق والغضــب، 

وبخاّصــة يف حــال غيــاب األب عــن البيــت.  فــاألم تصبــح يف هــذه الحالــة شــديدة القســوة والتّوتـّـر 

ألنّهــا مرهقــة وتنــوء تحــت ضغــط العمــل واملســؤوليّات. فيبتعــد عنهــا الطّفــل الــذي يــرى فيهــا 

مصــدر قلقــه وغضبــه.1

ولكــن ال نســتطيع تجاهــل الحقيقــة التــي بــرزت وهــي أّن هنــاك أيًضــا أكــرث

1- شحيمي،  محّمد أيوب. مشاكل األطفال: كيف نفهمها. ص. 6.
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ــف  ــواىل نص ا وح ــدٍّ ــة ج ــة ومرتفع ــة مرتفع ــق بدرج ــون القل ــن يعان ــذة الذي ــي التّالم ــن ثلث  م

ــات  ــات ربّ ــاء ألّمه ــم أبن ا ه ــدٍّ ــة ج ــة ومرتفع ــة مرتفع ــب بدرج ــون الغض ــن يعان ــذة الذي التّالم

ــق والغضــب.  ــن القل ــا م ــة أبنائه ــا لحامي ــازل. وهــذا يشــري إىل أّن وجــود األّم ال يكفــي إطالقً من

إذ إّن هنــاك مســبّبات كثــرية تخــرج عــن إرادة األم كعــدم القــدرة عــىل توفــري الّشــعور باألمــان 

بســبب الظـّـروف األمنيّــة الّســيّئة التــي تعيشــها املخيّــامت، وعــدم وجــود أماكــن للرتفيــه واللّعــب، 

فيضطــر األطفــال أن يلعبــوا بــني أزقّــة املخيّــم الضيّقــة، مــاّم يثــري غضــب األهــل. فتــارًة يقومــون 

بتوبيخهــم، وتــارًة أخــرى مينعونهــم مــن اللّعــب، فيضطــر األطفــال إىل مالزمــة منازلهــم الّضيقــة 

والســيّئة. 

ــة  ــة دالّ ــود عالق ــدم وج ــنّي ع ــث تب ــلوك، حي ــراب الّس ــبة الضط ــال بالنس ــك الح كذل

ــزل.  ــة للمن ــة، أو متفرغ ــت األم عامل ــا إذا كان ــاء وم ــدى األبن ــلوك ل ــني اضطــراب الّس ــا ب إحصائيٍّ

ــات العامــالت هــم أكــرث عرضــة الضطــراب  ــاء األّمه ــنّي أّن أبن ولكــن مــن خــالل االحصــاءات، تب

الّســلوك مــن أبنــاء األّمهــات ربـّـات املنــازل. كــام تبــنّي أيًضــا أّن نســبة اضطــراب الّســلوك املرتفعــة 

ا هــي نســبة كبــرية لــدى التّالمــذة ســواء أكانــوا أبنــاء ألمهــات عامــالت أم لربّــات  واملرتفعــة جــدٍّ

ــازل، فاملشــكلة مشــرتكة وعامــة. من

ــني  ــا ب ــة إحصائيٍّ ــة دالّ ــود عالق ــة وج ــرت الّدراس ــد أظه ــاب، فق ــبة لالكتئ ــا بالنس أّم

ــة. إذ  ــا مــن خــالل الّنســب املئويّ ــدا واضًح ــا ب ــزل.  وهــذا م ــة املن ــة أو رب ــاب واألم العامل االكتئ

تبــنّي أّن حــواىل ثلثــي التّالمــذة الذيــن هــم أبنــاء ألّمهــات عامــالت لديهــم اكتئــاب بدرجــة مرتفعــة 

ا. ومرتفعــة جــدٍّ

كعامــالت  بســيطة  مهــن  يف  يعملــن  العامــالت  األّمهــات  مــن   %  81,7 هنــاك 

املنــازل  تنظيــف  أو يف  املالبــس،  متاجــر  بائعــات يف  أو  الّســكاكر،  أو  الخياطــة،  معامــل  يف 

بحيــث  وجســديٍّا،  نفســيٍّا  مرهقــات  وهــّن  مســاًء  إال  منازلهــن  إىل  يعــدن  وال  إلــخ... 

إىل  اإلشــارة  وتجــدر  والحاميــة.  بالحــّب  وإشــعارهم  بأطفالهــّن  االهتــامم  يســتطعن  ال 

وبــدون  البيــت   يف  وحدهــم  يبقــون  املدرســة  مــن  عودتهــم  بعــد  األطفــال  هــؤالء  أّن 
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ــون طــوال  ــزل ويبق ــن املن ــم ع ــاب والديه ــن يســتغلّون غي ــال الذي ــاك بعــض األطف ــة. وهن رعاي

ــيّئة. ــلوكيات الس ــم الس ــون منه ــن يتعلم ــوء الذي ــاء الس ــة ألبن ــارع فريس ــت يف الش الوق

إن األم العاملــة املتعلمــة تســاهم يف رفــع شــأن األرسة ماديـًـا وإجتامعيّــا وتوفـّـر التعليــم 

الجيّــد ألبنائهــا يف املــدارس الجيّــدة، كــام أنهــا تقــّدم أمنوذًجــا إيجابيًــا لهــم. ولكــن األم التــي تعمــل 

بــدوام كامــل ال تســتطيع تحقيــق التواصــل الــرضوري مــع الطفــل، مــام ينعكــس ســلبًا عــىل منــّوه 

اإلنفعــايل واملعــريف. وتذهــب (Carolyn Heinrich, 2014) 1 إىل أن األم املرهقــة بســبب ســاعات 

ــة  ــة الدافئ ــة األرسي ــر البيئ ــا أن توفّ ــب عليه ــن الصع ــد م ــا، تج ــود إىل منزله ــي تع ــل والت العم

ــرة ومتعبــة. وهــذه الوضعيــة نجدهــا أكــرث عنــد األم العاملــة ذات املســتوى العلمــي  ألنهــا متوتّ

املنخفــض.

ــّو  ــة يف من ــة حرج ــّكالن مرحل ــة تش ــنتني األوىل والثاني ــري إىل أن الس ــّم أن نش ــن امله م

ــون  ــة، تك ــذه الرعاي ــت ه ــإذا غاب ــب األم. ف ــن جان ــة م ــة كامل ــاج إىل رعاي ــذي يحت ــل ال الطف

ــخصيته. ــدرايس وش ــازه ال ــل وإنج ــتقبل الطف ــىل مس ــيئة ع ــات س اإلنعكاس

 2 (John Emisch, Marco Franciscano, 2000) ويف دراســة طوليــة قــام بهــا كل مــن

يف الجامعــة الربيطانيّــة ”Essex“ ، تبــنّي أن األم التــي تعمــل بــدوام كامــل وخصوًصــا عندمــا يــرتاوح 

عمــر الطفــل مــا بــني عــام وخمســة أعــوام، تــرتك آثــاًرا ســلبية يف منــّو الطفــل ومســتقبله:

لن يتوصل الطفل الحًقا عندما يدخل املدرسة إىل بلوغ درجة التفّوق.- 

ظهور عدم الرغبة يف العمل وإحتامل التعرّض للبطالة.- 

ظهور االضطراب النفيس يف املراهقة وسن الشباب.- 

1 - Heinrich. C. (2014). Parents’ Employment and Children Wellbeing . Texas Univ.

2 - Emisch, J, Franciscano, M. (2000) . Effect of Parents Employment on outcomes For Children 

. Essek Univ. Paper 215.
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8 ـ مناقشة الفرضيّة الثّامنة

هناك عالقة بني الوضع االقتصادّي للتالمذة وإضطراباتهم النفسية والسلوكية

ــم تحديــد املســتوى االقتصــادّي لــألرسة مــن خــالل املداخيــل الّشــهريّة أو الّســنويّة  يتّ  

ــا يقــاس املســتوى االقتصــادّي لــألرسة مبســتوى املمتلــكات مــن  التــي يتقاضاهــا أفرادهــا، وأحيانً

منــازل وعقــارات وســيّارات إلخ...وبالنســبة ألطفــال العيّنــة، فــإّن معظمهــم ينتمــون إىل الطبقــة 

الفقــرية وهــم ال ميلكــون أّي عقــارات. لذلــك ســوف يقــاس وضعهــم االقتصــادّي بالدخــل الّشــهرّي 

ــم. لعائالته

 أظهرت الّدراسة أّن هناك عالقة بني بعض سلوكيّات التّالمذة ووضعهم االقتصادّي.

بالنســبة لتقديــر الــّذات لــدى التّالمــذة، فقــد أظهــرت النتائــج وجــود عالقــة بــني تقديــر 

الــذات والوضــع االقتصــادي لألهــل. إذ تبــنّي أّن أبنــاء األهــل ذوي الّدخــل املنخفــض هــم األكــرث 

عرضــة لتــديّن تقديــر الــّذات. وهــذا التقديــر يرتفــع بارتفــاع الدخــل وتحّســن الوضــع االقتصــادّي.

ــة بــني االكتئــاب والدخــل الّشــهرّي.  وبالنســبة لالكتئــاب، تبــنّي عــدم وجــود عالقــة دالّ

ــة  ــرث عرض ــم األك ا ه ــدٍّ ــديّن ج ــل املت ــذة ذوي الدخ ــارت إىل أّن التّالم ــة أش ــب املئوي ــن الّنس ولك

لالكتئــاب وأّن نســبة االكتئــاب تنخفــض بارتفــاع املســتوى االقتصــادّي للتّالمــذة. غــري أن الفــروق 

ــش يف  ــامت تعي ــطينية يف املخيّ ــالت الفلس ــم العائ ــاب، ألن معظ ــب االكتئ ــرية يف نس ــت كب ليس

ــة. ــة صعب ظــروف مادي

تبــنّي  فقــد  التّالمــذ،  لــدى  الّســلوك  واضطــراب  والغضــب  للقلــق  بالنســبة  أّمــا 

عــدم وجــود عالقــة دالّــة بــني اإلضطرابــات املذكــورة والدخــل الّشــهرّي لألهــل باعتبــار أن 

ــف  ــن نص ــرث م ــج أّن أك ــت الّنتائ ــد بيّن ــيئة. فق ــة الّس ــاع االقتصاديّ ــن األوض ــون م ــع يعان الجمي

التّالمــذة يعيشــون تحــت خــط الفقــر أّي أن دخــل أهلهــم الّشــهرّي هــو أقــّل مــن 400 

ألــف ل.ل، مــع العلــم أّن متوّســط عــدد أفــراد العائلــة هــو ســبعة أفــراد. مقابــل ذلــك، 
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نجد نسبة قليلة يتقاىض أفراها أكرث من 700 ألف ل.ل  يف الشهر.

إّن الوضــع االقتصــادّي الجيّــد أو املقبــول يلبّــي حاجــات األرسة بشــكل عــاّم، وحاجــات 

األطفــال بشــكل خــاّص مــن حيــث املســكن الّصّحــي وامللبــس واملــأكل والتّعليــم والطّبابــة 

ــة. إّن ســوء الوضــع االقتصــادّي ملعظــم  واألنشــطة الرتفيهيــة، ورشاء األلعــاب واألجهــزة االلكرتونيّ

ــامت بصــورة خاصــة يدفــع إىل الشــعور  العائــالت الفلســطينيّة بصــورة عامــة وللعائــالت يف املخيّ

باإلحبــاط الشــديد والنقمــة والغضــب. وهــذا كلــه ينعكــس ســلبًا عــىل صحــة األطفــال النفســية 

ــّي  ــادّي واالجتامع ــتوى االقتص ــن املس ــاء م ــتنا أّن اآلب ــالل دراس ــن خ ــنّي م ــد تب ــلوكياتهم. لق وس

ــال مــن  ــاء األطف ــة بآب ــم مقارن ــم وأشــّد قســوة يف معاملته ــرث إهــامالً ألبنائه ــوا أك املنخفــض كان

ــاين.1 ــج تقاطعــت مــع دراســة فاطمــة الكتّ املســتويني املتوســط واملرتفــع. وهــذه النتائ

9 ـ مناقشة الفرضيّة التاسعة

هناك عالقة بني التّحصيل الّدراّيس وسلوكيات التالمذة وانفعاالتهم؟ 

ــىل  ــم ع ــر يف تركيزهــم وقدرته ــذة يؤثّ ــّيس للتّالم ــه أّن الوضــع الّنف ــارف علي ــن املتع م

ــاز. ــم لإلنج ــتوى دافعيته ــر يف مس ــام يؤثّ ــتيعاب ك ــم واالس التعلّ

لقــد أظهــرت نتائــج بحثنــا أّن االضطرابــات النفســية والســلوكية تؤثـّـر ســلبًا يف تحصيــل 

التالميــذ.

ــا  ــة إحصائيٍّ ــاك عالقــة دالّ ــّذات، فقــد بيّنــت الّدراســة أّن هن ــر ال ــديّن تقدي بالنســبة لت

بــني تقديــر الــّذات لــدى التّالمــذة وتحصيلهــم الــّدراّيس. فاملدرســة تلعــب دوًرا مهــامٍّ يف تشــكيل 

مفهــوم الــّذات مــن حيــث عالقــة التالمــذة مــع املعلمــني ومــع بعضهــم البعــض.

1- الكتّاين، فاطمة الرشيف. االتّجاهات الوالدية يف التنشئة االجتامعيّة وعالقتها مبخاوف الذات لدى األطفال. ص. 
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ــة، أي إذا كان  ــة طرديّ ــي عالق ــّدراّيس ه ــل ال ــّذات والتّحصي ــر ال ــني تقدي ــة ب إّن العالق

ــح.1 ــك والعكــس صحي ــون كذل ــه يك ــإّن تحصيل ــا، ف ــًدا وإيجابيٍّ ــه جيّ ــذ لذات ــر التّلمي تقدي

ــه  ــرًا، ويعتقــد بأنّ ــا ومتوتّ ــذات يكــون محبطً ــر ال إّن الطفــل الــذي يشــعر بتــديّن تقدي

عاجــز عــن عمــل أّي يشء مفيــد. فهــو ينظــر إىل املســتقبل نظــرة قامتــة. ويعتــرب أن بلــوغ النجــاح 

الــدرايس مســألة صعبــة وشــاقة.هناك أكــرث مــن نصــف التّالمــذة الذيــن يعانــون مــن تــديّن تقديــر 

الــذات. وقــد كان تحصيلهــم الــّدراّيس متدنيٍّــا وهــم يف عــداد الراســبني، وهنــاك عــدد قليــل منهــم 

ــه يســاعده عــىل  ــل لذات ــر الطّف ــد أّن تقدي ــد. وهــذا يؤكّ ــل الجيّ ــد وصــل إىل مســتوى التحصي ق

ــن يدركــون أن معلمهــم غــري راٍض عنهــم وال  ــق النجــاح يف دراســته، كــام أّن التّالمــذة الذي تحقي

يتوقّــع منهــم أي تقــّدم، يكونــون يف عــداد الراســبني ويترصفــون بشــكل ســيّىء.

ــب  ــن أرسة يغي ــاء م ــة إذا ج ــه، وبخاّص ــذ لذات ــر التلمي ــري يف تقدي ــم كب ــري املعل إّن تأث

ــوا بســهولة إىل هــؤالء  ــة أن يتعرفّ ــة االبتدائيّ ــو املرحل ــا الدعــم والتشــجيع. ويســتطيع معلّم فيه

األطفــال الذيــن يحتاجــون إىل املســاندة. وإذا وجــد هــؤالء األطفــال أنّهــم ال يســتطيعون تحقيــق 

ــكاب  ــأون إىل ارت ــوف يلج ــم س ــة، فإنّه ــائل اإليجابيّ ــل والوس ــالل التّحصي ــن خ ــة م ــذه الحاج ه

أعــامل الشــغب لــيك يلفتــوا االنتبــاه إليهــم، أو يقومــوا بســلوكيّات دفاعيــة كالبــكاء أو العدوانيّــة 

والتحــدّي والكــذب والغــّش و االســتقواء عــىل اآلخريــن فضــالً عــن الــرشود أو الهــرب مــن املدرســة 

ــب عنهــا إلــخ...2 والتغيّ

الّدراســة  أثبتــت  فقــد  الــّدراّيس،  بالتحصيــل  وعالقتــه  لالكتئــاب،  بالنســبة  أّمــا 

أّن  إذ  الــّدراّيس.  وتحصيلهــم  التّالمــذة  لــدى  االكتئــاب  بــني  إحصائيٍّــا  دالّــة  عالقــة  وجــود 

أكــرث مــن نصــف التّالمــذة الذيــن يعانــون االكتئــاب ســواء بدرجــة مرتفعــة أو مرتفعــة 

تنخفــض االكتئــاب  يعــاين  الــذي  التّلميــذ  ألن  متدنيًــا،  الــّدراّيس  تحصيلهــم  يكــون  ا  جــدٍّ

1- قطاين، نايفة، برهوم، محمد.  طرق دراسة الطفل. ص. 90.

2- ريزونر، روبرت. دليل املدير واملسؤول الّرتبوّي: بناء تقدير الّذات. ص. 6.
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ــل مــن  ــه التشــاؤميّة للمســتقبل. وهــذا يقلّ ــز واالســتيعاب فضــالً عــن نظرت ــه عــىل الّرتكي  قدرت

ــّرسب مــن املدرســة. ــا للت ــوب وأحيانً ــه للرّس ــم و يعرّض ــه للتعلّ دافعيت

ــري  ــة التّفك ــل عملي ــي تعرق ــربى الت ــيّة الك ــات الّنفس ــن االضطراب ــاب م ــرب االكتئ ويعت

ــة. ــلباً يف االنتاجيّ ــر س ــل وتؤثّ ــة للعم ــف الّدافعيّ ــاه وتضع ــز واالنتب والّرتكي

ــاك  ــتنا أّن هن ــرت دراس ــلوك، إذ أظه ــراب الّس ــب واضط ــبة للغض ــال بالنس ــك الح كذل

عالقــة دالّــة إحصائيٍّــا بــني درجــة الغضــب أو اضطــراب الّســلوك لــدى التّالمــذة، ومســتوى 

تحصيلهــم الــّدراّيس. فقــد تبــنّي أن حــواىل نصــف التّالمــذة الذيــن يعانــون الغضــب أو اضطــراب 

ــون  ــم معرّض ــل وه ــديّن التحصي ــن ت ــا م ــون أيًض ا يعان ــدٍّ ــة ج ــة ومرتفع ــة مرتفع ــلوك بدرج الّس

ــوب.  للرس

10 ـ مناقشة الفرضيّة العارشة

ــذة  ــامت والتّالم ــارج املخيّ ــون خ ــن يعيش ــطينيّني الذي ــذة الفلس ــني التّالم ــة ب ــروق دالّ ــاك ف هن

ــة نفســها، يف مــا يتعلّــق بســلوكيّاتهم وأوضاعهــم  اللبنانيّــني الذيــن يعيشــون يف املنطقــة الجغرافيّ

النفســية.

ــا بــني التّالمــذة الفلســطينيّني خــارج املخيّــامت  أظهــرت نتائــج دراســتنا أّن هنــاك فروقً

ــلوكيّاتهم  ــق بس ــا يتعلّ ــها، يف م ــة نفس ــة الجغرافيّ ــون يف البيئ ــن يعيش ــنّي الذي ــذة اللبناني والتّالم

ــدراّيس. ــم ال ــم وتحصيله وانفعاالته

بالنســبة لتقديــر الــّذات، فقــد تبــنّي وجــود فــروق يف نســبة تقديــر الــّذات لــدى التّالمذة 

ــذ  ــن التّلمي ــرث م ــه أك ــر لذات ــه تقدي ــايّن لدي ــذ اللبن ــني. فالتّلمي ــذة اللبنانيّ ــطينيّني والتّالم الفلس

ــة  ــا يف حــّي واحــد أو يف بناي ــة واحــدة، وأحيانً ــة جغرافيّ ــش يف بيئ ــه يعي الفلســطينّي بالرغــم أنّ

واحــدة. غــري أّن ظروفــه الّنفســيّة تختلــف عــن الطّفــل الفلســطينّي الــذي يعيــش كالجــىء وبــدون 

وطــن. 

ــذا  ــكيل ه ــّم تش ــه. ويت ــه لنفس ــة إدراك ــي كيفيّ ــل يعن ــدى الطّف ــذات ل ــوم ال فمفه

اإلدراك مــن خــالل خرباتــه مــع اآلخريــن، ومــدى قبولهــم لــه واهتاممهــم بــه. إن الطّفــل
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ــد لديــه  ــه محبــط  وغــري مرغــوب فيــه، يتولّ  الفلســطينّي الــذي يعيــش يف بيئــة يشــعر فيهــا بأنّ

مفهــوم ســلبّي عــن نفســه، وبــأّن ال قيمــة لــه يف هــذا املجتمــع. 

ــدى التّالمــذة  ــة ل ــق متقارب ــج أّن نســبة القل ــق، فقــد أظهــرت النتائ ــا بالنســبة للقل أّم

اللبنانيّــني والفلســطينيّني. إذ بلــغ املتوّســط الحســايّب للقلــق لــدى اللبنانيّــني الذكــور 63,80 مقابــل 

64,06 لــدى الفلســطينيّني، أمــا عنــد الفتيــات اللبنانيّــات فقــد وصــل املتوســط إىل 64,52 مقابــل 

ــني والفلســطينيّني  ــال اللبنانيّ ــي األطف ــدى الفلســطينيّات. وهــذا يشــري إىل أّن حــواىل ثلث 64,30 ل

يعانــون القلــق وعــدم اإلحســاس باألمــان واالســتقرار.

ــة  ــاب متقارب ــبة االكتئ ــج أّن نس ــرت الّنتائ ــاب، إذ أظه ــبة لالكتئ ــال بالنس ــك الح وكذل

ــني والفلســطينيّني حيــث بلــغ املتوّســط الحســايّب لالكتئــاب لــدى التّالميــذ  لــدى التّالمــذة اللبنانيّ

اللبنانيــنّي الذكــور 56,66 مقابــل 55,13 لــدى التالمــذة الفلســطينيّني. وقــد بلــغ املتوّســط الحســايّب 

ــطينيّات.  ــذات الفلس ــدى التّلمي ــل 57,79 ل ــات 57,32 مقاب ــذات اللبناني ــدى التّلمي ــاب ل لالكتئ

ــطينيّني، إالّ أّن  ــني والفلس ــذة اللبنانيّ ــدى التّالم ــارب ل ــاب متق ــايّب لالكتئ ــط الحس ــع أّن املتوّس وم

ــني الّذكــور الذيــن يعانــون االكتئــاب بدرجــة مرتفعــة  الّنتائــج أظهــرت أّن نســبة التّالمــذة اللبنانيّ

ــىل  ــدّل ع ــر ي ــؤّرش خط ــذا م ــطينيّني. وه ــذة الفلس ــبة التّالم ــن نس ــرب م ــي أك ا ه ــدٍّ ــة ج ومرتفع

ــذة  ــف التّالم ــن نص ــرث م ــنّي أّن أك ــث تب ــذة، حي ــدى التالم ــية ل ــة النفس ــتوى الصح ــديّن مس ت

ــة  ــاب بدرج ــون االكتئ ــامت يعان ــوار املخيّ ــعبيّة بج ــاء الّش ــون يف األحي ــن يعيش ــني الذي اللبنانيّ

ــة  ــن يعيشــون يف البيئ ــل 31,8 % مــن التّالمــذة الفلســطينيّني الذي ا مقاب مرتفعــة ومرتفعــة جــدٍّ

ــاب  ــني االكتئ ــات يعان ــذات اللبنانيّ ــنّي أّن التّلمي ــاث، تب ــق باإلن ــا يتعل ــها. يف م ــة نفس الجغرافيّ

أكــرث مــن التّلميــذات الفلســطينيّات اللــوايت يعشــن خــارج املخيّــامت يف البيئــة الجغرافيــة 

نفســها. وبالرغــم مــن هــذه النتائــج، فنحــن نتحفــظ يف تعميــم هــذه النتيجــة ألن عــدد أفــراد 

ــة يف  ــوث إضافيّ ــراء بح ــتدعي إج ــام يس ــة، م ــة اإلحصائي ــن الناحي ــري كاٍف م ــة غ ــة اللبنانيّ العين
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هذا املجال إلزالة االلتباس القائم.

ــن  ــم م ــعبيّة ه ــق الش ــميّة يف املناط ــدارس الرس ــذة امل ــم تالم ــم أّن معظ ــا نعل ولكّنن

الطبقــة الفقــرية، أّمــا أبنــاء الطبقــة املتوّســطة وامليســورة فيذهبــون إىل املــدارس الخاّصــة. حتّــى 

أّن بعــض تالمــذة املدرســة الرســميّة يعانــون الفقــر أكــرث مــن بعــض التّالمــذة الفلســطينيّني الذيــن 

ــة نفســها. يعيشــون يف البيئــة الجغرافيّ

ــة وضعــف مــوارد األرسة والشــجار العنيــف بــني الزوجــني  إّن ســوء األوضــاع االقتصاديّ

وحــاالت الطــالق والعنــف املنــزيل كلهــا عوامــل ســلبيّة تزيــد مــن حــدة املشــاكل وتــّؤدي 

ــال  ــني األطف ــا ب ــدٍّ م ــرتكة إىل ح ــكالت مش ــذه املش ــال. وه ــدى األطف ــة ل ــات مختلف إىل اضطراب

ــرية. ــعبية الفق ــق الش ــني يف املناط ــال اللبنانيّ ــطينيّني واألطف الفلس

عــالوة عــىل ذلــك، هنــاك األوضــاع األمنيــة الســيّئة وعــدم االســتقرار الســيايس. وهــذا 

ينعكــس ســلبًا عــىل الصغــار والكبــار. إّن املشــكلة األساســيّة يف حيــاة الطّفــل اللبنــايّن هــي عــدم 

توافــر الطأّمنينــة واألمــان يف العائلــة أّوالً ويف املجتمــع ثانيًــا.1 إذ ينظــر الفــرد إىل املســتقبل نظــرة 

ــة عــىل الخــوف مــن عــودة أعــامل العنــف والقتــل والتفجــري والحــروب. تشــاؤميّة مبنيّ

فالّدراســة امليدانيّــة التــي قــام بهــا الباحثــان ( يعقــوب ودمعــة)2 عــىل أطفــال الحــرب، 

الشــامل  الّنفــّيس  والّضغــط  القلــق  مــن  حالــة  إىل  أّدت  قــد  الحــرب  أّن  إىل  تُشــري 

أوضحــت  وقــد  األعــامر.  مختلــف  ومــن  املناطــق  مختلــف  يف  األطفــال  معظــم  لــدى 

بــريوت وضواحيهــا  الّدراســة يف  الذيــن شــملتهم  األطفــال  مــن  أّن هنــاك 83 %  الّدراســة 

يشــعرون بــأّن املجتمــع خطــر وقاتــل. وقــد تبــنّي أّن الحاجــات الّنفســيّة لــدى األطفــال 

واألذى  الخطــر  تجّنــب  والحاميــة،  للحــّب  والطأّمنينــة،  لألمــن  الحاجــة  كاآليت:  جــاءت 

1-  يعقوب، غّسان، دمعة، ليىل. أطفال الحرب يف لبنان. ص. 30

2- م.ن.، ص. 45.
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والحاجــة إىل اللّعــب. فالّنتائــج الّســلبيّة التــي ميكــن أن ترتكهــا النزاعــات املســلّحة عــىل شــخصيّة 

األطفــال ال تظهــر جميعهــا مبــارشة يف ســلوكهم، ولكّنهــا تــرتك أثــرًا يف حياتهــم املقبلــة.1 إّن الطّفــل 

الــذي ولــد وترعــرع يف جــو العنــف والقتــل والدمــار مــن املحتمــل أن تتشــبع ذاكرتــه بالتجــارب 

ــة، فــإّن الّســلوك  والصــور الّســلبيّة. وإذا رجحــت كفــة التجــارب الّســلبيّة عــىل التّجــارب اإليجابيّ

الســيّىء لــدى الطّفــل ســيكون لــه النصيــب األوفــر يف حياتــه املقبلــة. وهــذا بالفعــل مــا حصــل 

مــع أطفــال األمــس آبــاء اليــوم. لذلــك نجــد أن نســبة كبــرية مــن اآلبــاء يعانــون القلــق واالكتئــاب 

والغضــب والعنــف والعدوانيــة ليــس فقــط بســبب التّجــارب الّســلبية التــي عاشــوها يف طفولتهــم، 

ــى  ــت مســتمرة حت ــا زال ــي م ــات املســلّحة الت ــة والحــروب والنزاع ــل بســبب الظــروف الصعب ب

يومنــا هــذا وتهــّدد األطفــال يف أمنهــم واســتقرارهم.

بالنســبة للغضــب والقلــق، تبــنّي أّن هنــاك تقاربــاً يف النســب لــدى التّالمذة الفلســطينيّني 

خــارج املخيّــامت والتّالمــذة اللبنانيّــني الذين يعيشــون يف البيئــة الجغرافيّة نفســها. 

ــني  أمــا بالنســبة الضطــراب الّســلوك، فقــد تبــنّي مــن خــالل بحثنــا أن التّالمــذة اللبنانيّ

هــم أكــرث عرضــة الضطــراب الّســلوك مــن التّالمــذة الفلســطينيّني. إذ نالحــظ أن حــواىل 60 % مــن 

ا مقابــل 44,7  التّالمــذة اللبنانيـّـني الذكــور لديهــم اضطــراب ســلوك بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــدٍّ

ــات لديهــن اضطــراب ســلوك  % لألطفــال الفلســطينيّني، وحــواىل 45,5 % مــن التّلميــذات اللبنانيّ

بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــًدا مقابــل %37,9 للتّلميــذات الفلســطينيّات.

ــني والتّالمــذة الفلســطينيّني داخــل  إن نســبة اضطــراب الّســلوك لــدى التّالمــذة اللبنانيّ

ــّي غــري املســتقر،  ــبب هــو الوضــع األمن ــد يكــون الّس ــامت، هــي نســبة مرتفعــة جــًدا. وق املخيّ

ــة.  ــة ويف داخــل األرسة بخاّص ــرش يف املجتمــع بعاّم ــف املنت والعن

1- يعقوب، غّسان، دمعة، ليىل،م.م. ص. 41
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أظهــرت نتائــج الّدراســة أّن نصــف التّالمــذة اللبنانيّــني تقريبًــا يتعرّضــون للشــتم بألفــاظ 

قاســيّة مــن قبــل والديهــم، كــام أّن هنــاك حــواىل ثلثــي التّالميــذ الّذكــور، و حــواىل نصــف اإلنــاث 

ــاك بعــض  ــا. إذ أن هن ــا ودامئً ــة بــني أحيانً ــل والديهــم بدرجــات متفاوت ــنَب بالــّرضب مــن قب يعاق

اآلبــاء يعتــربون الــّرضب مرادفًــا للّرتبيَــة الّصالحــة. والعنــف ال يقتــرص عــىل مجتمــع األرسة فقــط، 

إذ أظهــرت نتائــج الّدراســة أن حــواىل نصــف التّالمــذة اللبنانيّــني الّذكــور وثلثــي اإلنــاث يتعرضــَن 

ــني يعاقبــون  ــاك نصــف التّالمــذة اللبنانيّ للشــتم بألفــاظ قاســيَة مــن قبــل املعلمــني، كــام أّن هن

بالــّرضب مــن قبــل معلميهــم بدرجــات متفاوتــة بــني (أحيانًــا ودامئًــا).

ــون  ــن يعيش ــطينيّون الذي ــذة الفلس ــاذا التّالم ــو: مل ــه ه ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال والس

ــذة  ــني والتّالمي ــذة اللبنانيّ ــن التّالم ــلوك م ــراب الّس ــة الضط ــّل عرض ــم أق ــامت ه ــارج املخيّ خ

ــذي  ــاين ال ــل اللبن ــة للطّف ــة الحاضن ــبب إىل البيئ ــود الّس ــد يع ــامت. ق الفلســطينيّني داخــل املخيّ

ــلطة  ــل س ــن قب ــاب م ــرّض للعق ــن دون التع ــات م ــكاب املخالف ــتطاعته إرت ــا أن باس ــعر فيه يش

الدولــة، إذ أّن هنــاك تنظيــاًم أو حزبًــا تنتمــي إليــه العائلــة وهــو يحميهــا. وكذلــك الحــال 

بالنســبة للطّفــل اللبنــايّن الــذي يشــعر بالحاميــة مــن قبــل طائفتــه، أو الحــزب الــذي تنتمــي إليــه 

ــن يعيشــون يف املناطــق  ــني الذي ــامت، واللبنانيّ ــه، فضــالً عــن أّن الفلســطينيّني داخــل املخيّ عائلت

الّشــعبية بجــوار املخيّــامت، يتشــابهون مــن حيــث الفقــر الــذي يعتــرب أيًضــا بيئــة حاضنــة للعنــف 

ــة  ــي إىل طبق ــو ينتم ــامت،  فه ــارج املخيّ ــش خ ــذي يعي ــطينّي ال ــل الفلس ــا الطّف ــوح. أّم والجن

ــة افضــل مــن الذيــن يعيشــون داخــل املخيّــامت. ومــن خــالل اطالعنــا عــىل  ــة واقتصاديّ اجتامعيّ

ــامت  ــش خــارج املخيّ ــي تعي ــالت الفلســطينيّة التّ ــا أّن معظــم العائ أوضــاع الفلســطينيّني، وجدن

ــتطاعتها  ــح باس ــادّي أصب ــا االقتص ــن وضعه ــا تحّس ــامت، وعندم ــكان املخيّ ــن س ــابًقا م ــت س كان

الســكن خــارج املخيّــامت. فــكل عائلــة يتحّســن وضعهــا االقتصــادي واالجتامعــي تحــاول 
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ــامت  ــل خــارج املخيّ ــامت. فضــالً عــن أّن الطّف قبــل كل يشء أن تبحــث عــن ســكن خــارج املخيّ

يشــعر بأنــه معــرّض للعقــاب عــىل أي ســلوك عــدايئ أوعنفــي يقــوم بــه، كونــه ال يتمتّــع بحاميــة 

ــامت مــن قبــل مرجعياتهــم.  ــي يتمتــع بهــا األطفــال الفلســطينيون داخــل املخيّ خاصــة كالتّ
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خامتة 

ــات.  ــن صحــة الفرضيّ ــا م ــد تحّققن ــج البحــث وق ــا يف هــذا الفصــل مبناقشــة نتائ قمن

وتبــنّي لنــا أن ســوء األوضــاع االقتصاديـّـة والعائليّــة والنفســيّة واالجتامعيّــة تؤثــر ســلبًا يف األطفــال 

الفلســطينيني. مل نكــن نتوقـّـع أن حــواىل نصــف التالمــذة داخــل املخيّــامت لديهــم تحصيــل متــدنِّ 

مقابــل 20 % للتالمــذة خــارج املخيّــامت.

بالنســبة لتقديــر الــذات، ال تبــدو النتائــج أفضــل. إذ وجدنــا 57 % مــن الذكــور داخــل 

املخيّــامت مقابــل 25 % خارجهــا يعانــون إنخفاًضــا يف تقديــر الــذات. وقــد تكــون الحالــة شــبيهة 

لــدى اإلنــاث. إذ هنــاك 46 % منهــن داخــل املخيّــامت مقابــل 27 % خارجهــا لديهــن تقديــر ذات 

. متــدنٍّ

وإذا انتقلنــا إىل اضطــراب الســلوك والغضــب، فــإن النتائــج داخــل املخيّــامت تدعــو إىل 

التشــاؤم. 73 % مــن الذكــور لديهــم اضطــراب يف الســلوك مقابــل 44 % للذكــور خــارج املخيّــامت. 

ومــا يزيــد مــن خطــورة هــذا االضطــراب هــو ارتفــاع نســبة الغضــب التــي تصــل إىل 66 % لــدى 

الذكــور داخــل املخيّــامت مقابــل 40 % للذكــور خارجهــا. هــذا الغضــب هــو قــوة دافعــة الضطراب 

الســلوك وتنفيــذ الفعــل. غــري أن إضطــراب الســلوك نجــده أيًضــا عنــد التالمــذة اللبنانيّــني املقيمــني 

يف جــوار املخيّــامت حيــث تصــل النســبة إىل 60 %  لــدى الذكــور بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــًدا.

وبشــأن مظاهــر اضطــراب الســلوك عنــد التالمــذة الفلســطينيّني، تبــنّي أن 50 % منهــم 

ــم وال  ــىل رفاقه ــداء ع ــون باالعت ــة ويقوم ــاظ نابيّ ــون بألف ــش أو يتلفظ ــذب والغ ــون الك ميارس

ــني واإلدارة. ــىل املعلم ــرّدون ع ــم يتم ــاك حــواىل 20 % منه ــة. وهن ــون األنظم يحرتم
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ــق باالكتئــاب، وجدنــا أن حــواىل نصــف التالمــذة الذكــور داخــل املخيّــامت  يف مــا يتعلّ

ــاك 59 % منهــن داخــل  ــاث، فهن ــا بالنســبة إىل اإلن ــا. أم ــل 31 % خارجه ــاب مقاب ــون االكتئ يعان

ــاب مقابــل 36 % خارجهــا. ــامت يعانــني االكتئ املخيّ

يبقــى القلــق الــذي شــمل معظــم التالمــذة أكانــوا داخــل املخيّــامت أو خارجهــا. إذ تبلــغ 

نســبة الذكــور 58 % داخــل املخيّــامت مقابــل 56 % خارجهــا. أمــا عنــد اإلنــاث، فكانــت النســبة 80 

% داخــل املخيّــامت مقابــل 71 % خارجهــا. ومــن الطبيعــي أن تكــون نســبة القلــق مرتفعــة أكــرث عنــد 

الفتيــات بســبب تراكــم الضغــوط العائليّــة واالجتامعيّــة عليهــن.

ــامت أفضــل بكثــري مــام هــم عليــه  يبــدو أن وضــع األطفــال الفلســطينيّني خــارج املخيّ

داخــل املخيّــامت التــي تشــّكل بيئــة غــري ســليمة ألنهــا تعرقــل مســرية النمــّو اإلنفعــايل واإلجتامعي 

واألخالقــي لألطفــال.

ــا  ــا أيًض ــد فوجئن ــا هــذا البحــث، فق ــي قّدمه ــة الت ــج الصادم ــن النتائ ــم م وعــىل الرغ

ــن  ــرث م ــامت. أك ــن يعيشــون بجــوار املخيّ ــني يف املدرســة الرســمية الذي ــذة اللبنانيّ ــج التالم بنتائ

ــث النســب  ــاب وهــم يتشــابهون مــن حي ــق واالكتئ ــون القل ــني يعان ــال اللبنانيّ 50 % مــن األطف

ــذة  ــنّي أن نســبة التالم ــد تب ــق باضطــراب الســلوك، فق ــا يتعل ــال الفلســطينيّني. ويف م ــع األطف م

ــة  ــة الجغرافيّ ــون يف املنطق ــن يعيش ــطينيّني الذي ــال الفلس ــبة األطف ــوق نس ــني(60 %) تف اللبنانيّ

نفســها.

ــم الفلســطينيّني، يتعرضــون  ــل أترابه ــني، مث ــال اللبنانيّ ــا أن 50 % مــن األطف ــنّي أيًض تب

للــرضب والشــتم بألفــاظ قاســيَة مــن جانــب آبائهــم. عــالوًة عــىل ذلــك، كشــفت نتائــج الدراســة 

ــن  ــي م ــدي واللفظ ــاب الجس ــون للعق ــطينيّني يتعرض ــني والفلس ــال اللبنانيّ ــن األطف أن 50 % م

جانــب املعلمــني.

باختصــار، إن النظــم اإليكولوجيّــة التــي يعيــش فيهــا أطفــال املخيــاّمت وكذلــك األطفــال 

ــات  ــا املناخ ــر فيه ــخ) ال تتواف ــم إل ــّي، املخيّ ــة، الح ــامت (األرسة، املدرس ــوار املخيّ ــون بج اللبنانيّ

ــة ألولئــك األطفــال. ــة لتســهيل عمليــات النمــّو والتنشــئة االجتامعيّ اإليجابيّ
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الخامتة

أم حنون وطفل ذيك ومعلّم مخلص 
يستطيعون أن  يغريوا  العامل.

              غسان يعقوب

إّن نجــاح أّي بحــث تربــوّي يرتبــط بقدرتــه عــىل التوّصــل إىل نتائــج علميّــة تــيضء عــىل 

مالبســات  املشــكلة القامئــة وتطــرح حولهــا بعــض القضايــا التــي تســتوجب البحــث والتفكــري.    

ــلوكيّة  ــية والّس ــات النفس ــم االضطراب ــد حج ــو تحدي ــث ه ــذا البح ــن ه ــدف م إّن اله

ــم  ــا يف صحتّه ــدى تأثريه ــارها، وم ــبة انتش ــان، ونس ــون يف لبن ــذة الالجئ ــا التّالم ــاين منه ــي يع الت

الّنفســيّة وتحصيلهــم الــّدراّيس، يف ظــل الظــروف االجتامعيّــة واالقتصاديـّـة الّســيّئة التــي يعيشــونها 

ــامت. يف املخيّ

تتضّمن الخامتة النقاط اآلتية:

أّوالً: اإلضاءة عىل نتائج البحث.

ثانيًا: املضامني الّرتبويّة.

ثالثًا: الجديد الذي جاء به هذا البحث.

رابًعا : الحاجات امللّحة

خامًسا: محاور البحث املستقبليّة
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أّوالً: اإلضاءة عىل نتائج البحث

 إّن أكــرث مــن نصــف األطفــال الفلســطينيّني يف مــدارس األنــروا يف لبنــان يعانــون 

اضطرابــات ســلوكيّة وانفعاليّــة تؤثّــر ســلبًا يف حياتهــم وتحصيلهــم الــّدراّيس.

ــص  ــك Beck املخّص ــاس بي ــطة مقي ــات بواس ــذه االضطراب ــاس ه ــن قي ــا م ــد متّكن لق

ــلوك) فضــالً  ــاب، الغضــب، وإضطــراب الّس ــق، االكتئ ــّذات، القل ــر ال ــني ( تقدي ــال واملراهق لألطف

ــني. ــذة واملعلم ــة للتالم ــتامرات املخّصص ــض االس ــن بع ع

أظهــرت النتائــج أّن نســبة مرتفعــة مــن التّالمــذة لديهــم تقديــر متــدنٍّ لذواتهــم، وهــم 

يعانــون القلــق واالكتئــاب والغضــب  وإضطــراب الســلوك.

ــذة  ــدى التّالم ــات ل ــة االضطراب ــريًا يف درج ــا كب ــاك تبايًن ــح أّن هن ــكل واض ــنّي بش وتب

داخــل املخيّــامت وخارجهــا. فاألطفــال داخــل املخيّــامت هــم األكــرث عرضــة لالضطرابــات النفســية 

والســلوكية.

أثبتــت الّدراســة أيًضــا أّن اإلنــاث هــّن أكــرث عرضــة للقلــق واالكتئــاب مــن الذكــور، بينــام 

الذكــور هــم أكــرث عرضــة للغضــب وانحــراف الّســلوك والعنــف والعدوانيّــة. كــام أّن االضطرابــات 

االنفعاليّــة والّســلوكيّة مرتفعــة لــدى الذكــور واإلنــاث داخــل املخيّــامت وتنــذر بأخطــار كبــرية. 

ثانيًا: املضامني الّرتبويّة والّسيكولوجيّة

توصلنــا يف هــذا البحــث إىل رصــد االضطرابــات االنفعاليّــة والّســلوكيّة التــي يعــاين منهــا 

ــّدد  ــة وخطــرة ته ــات متنّوع ــان، وهــي اضطراب ــروا يف لبن ــدارس األن ــال الفلســطينيّون يف م األطف

ــع  ــى آخــر، نحــن نتوقّ ــوّي. ومبعن ــا الّس ــا عــن خطّه ــد تحرفه ــال وق ــد األطف ــّو عن مســارات النم

تفاقــم االضطرابــات املذكــورة يف املســتقبل إذا مل يتــم إتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة والعالجيــة بأقــرب 

وقــت ممكــن. وهــذا الخطــر يشــمل بالدرجــة األوىل أطفــال املخيّــامت.         
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أبرز ما توّصل إليه البحث:

ــا  ــروا إنخفاًض ــد أظه ــامت ق ــن يعيشــون داخــل املخيّ ــال الفلســطينيني الذي 1 ـ أّن معظــم األطف

بــارزًا يف مســتوى تقديــر الــذات إىل جانــب االضطرابــات االنفعاليّــة والســلوكيّة التــي 

جــاءت بدرجــة مرتفعــة. وهــذا يســتدعي التدّخــل مــن قبــل املســؤولني للحــّد مــن تفاقــم 

ــبة.  ــة املناس ــة والعالجيّ ــج الرتبويّ ــالل الربام ــن خ ــات م االضطراب

ــة  ــنّي أّن العالق ــّدراّيس. إذ تب ــم ال ــلبًا يف تحصيله ــر س ــورة تؤثّ ــال املذك ــات األطف 2 ـ إّن اضطراب

ــاّم كان  ــة، أّي كل ــّدراّيس هــي عالقــة طرديّ ــّذات لــدى التّالمــذة وتحصيلهــم ال بــني تقديــر ال

ــًدا يكــون تحصيلــه كذلــك، والعكــس صحيــح. أضــف إىل ذلــك أن  تقديــر التّلميــذ لذاتــه جيّ

اضطرابــات االكتئــاب والغضــب والعنــف والعدوانيّــة كانــت  آثارهــا ســلبيّة يف حيــاة التّالمــذة 

ويف املجــاالت املختلفــة.       

ثالثًا: الجديد الذي جاء به البحث

ــّد  ــىل ح ــريب، ع ــامل الع ــان والع ــه يف لبن ــن نوع ــرب األول م ــذي يعت ــث ال ــذا البح ــتطاع ه 1 ـ اس

ــًة  ــلويكّ لألطفــال الفلســطينيّني بعاّم ــا، أن يكشــف عــن خطــورة الوضــع الّنفــّيس والّس علمن

ــنّي أّن  ــد تب ــات. لق ــت التوقّع ــد فاق ــة، وق ــج صادم ــت الّنتائ ــًة. إذ كان ــامت بخاّص ويف املخيّ

ــم، و58 %  ــدنٍّ لذواته ــر مت ــم تقدي ــاث لديه ــن اإلن ــور و 46 % م ــذة الّذك ــن التّالم 56 % م

ا، و  مــن التّالمــذة الّذكــور و80 % مــن اإلنــاث لديهــم قلــق بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــدٍّ

ا،  ــاب بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــدٍّ ــم اكتئ ــاث لديه ــور و 60 % مــن االن 62 % مــن الّذك

ا،  و 67 % مــن الّذكــور و 59 % مــن اإلنــاث لديهــم غضــب بدرجــة مرتفعــة ومرتفعــة جــدٍّ

ــة  و 73 % مــن الّذكــور و 63 % مــن اإلنــاث يعانــون اضطــراب الّســلوك كالعنــف والعدوانيّ

ــب  ــت إىل نس ــد  وصل ــات ق ــم االضطراب ــدو أن معظ ا. ويب ــدٍّ ــة ج ــة ومرتفع ــة مرتفع بدرج
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ــة الّنفســيّة لألطفــال  ــزان الّصّح ــارز وخطــر يف مي ــذي يشــري إىل تدهــور ب مرتفعــة، األمــر ال

الفلســطينيّني داخــل املخيّــامت. هــذه مشــكلة هامــة ومعّقــدة تنــذر بأخطــار كبــرية وتهــّدد 

ــع  ــادة للمجتم ــلوكيات املض ــبة الس ــاع نس ــع إرتف ــث نتوقّ ــة، حي ــال الطالع ــتقبل األجي مس

ــة وتجعــل مــن الصعــب  ــات النفســية التــي ســوف تزعــزع أركان الصحــة العقلي واالضطراب

ــق التوافــق النفــيس واالجتامعــي. ا تحقي جــدٍّ

2 ـ هنــاك عوامــل ضاغطــة ومعيقــة للّنمــّو االنفعــايل لــدى الطّفــل الفلســطينّي. وهنــا نشــري مــن 

بــاب التّذكــري إىل أّن 58 % مــن األطفــال يتعرّضــون للعنــف وســوء املعاملــة، كــام أّن نســبة 

ــة بــني اآلبــاء واآلمهــات تــراوح مــا بــني 42 %  و44 %. إىل جانــب ذلــك، هنــاك 50 %  األّميّ

ــامت تعيــش يف غرفــة واحــدة أو غرفتــني، مــع العلــم أّن معــدّل  مــن العائــالت داخــل املخيّ

عــدد أفــراد األرسة هــو ســبعة أشــخاص.

الجديــد يف نتائــج البحــث امليــداينّ أيًضــا هــو أّن األطفــال اللبنانيّــني الذين يعيشــون يف البيئة - 

الجغرافيّــة نفســها التــي يعيــش فيهــا األطفــال الفلســطينيّون خــارج املخيّــامت قــد أظهــروا 

درجــة مرتفعــة يف العنــف والعدوانيّــة تفــوق األطفــال الفلســطينيّني. كــام أّن تقديــر الــّذات 

لديهــم جــاء أكــرث ارتفاًعــا. ويبــدو أّن البيئــة الشــعبيّة التــي يعيــش فيهــا الطّفــل اللبنــايّن 

تعطيــه فرصــة لالســتقواء بالطّائفــة، أو بأحــد األحــزاب بعكــس مــا هــي الحــال عنــد الطفــل 

الفلســطيني خــارج املخيّــامت.

رابًعا: الحاجات امللّحة

1 ـ عىل مستوى وكالة األنروا

تلبيــة الحاجــات األساســيّة لألطفــال الفلســطينيّني يف لبنــان كالطّبابــة واالستشــفاء - 

والتعليــم الجيّــد وتوفــري املســاعدات املاديّــة للعائــالت املحتاجــة.

األرسّي-  اإلرشــاد  خدمــات  لتقديــم  اإلجتامعيّــات  العامــالت  مــن  عــدد  توفــري 
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 والدعم االجتامعّي للعائالت.

توفــري مرشــدين نفســيني وتربويــني يف املــدارس ملســاعدة التّالمــذة عــىل إســتعادة - 

التوافــق النفــيس واالجتامعــي، وتحســني مســتوى تحصيلهــم الــدرايس.

تأهيــل املعلّمــني للقيــام بدورهــم الّرتبــوّي كمربـّـني ، مــن أجــل مســاعدة األطفــال عــىل - 

تحقيــق تكيّــف ناجــح وتحصيــل أفضــل.

ــة -  ــطة الالصفيّ ــذة يف األنش ــدارس وإرشاك التالم ــة يف امل ــة وترفيهيّ ــة رياضيّ ــاء أندي إنش

ــاالت الســلبيّة... ــس اإلنفع ــي تســاعدهم عــىل تنفي ــة الت الهادف

إعــداد برامــج إرشــاديّة ونفســيّة وتربويّــة لرفــع مســتوى تقديــر الــّذات لــدى األطفــال - 

ومعالجــة االضطرابــات النفســية والســلوكية لديهــم. 

2 ـ عىل مستوى األرسة واملدرسة:

إن حنــان األم وحضورهــا الفاعــل يف حيــاة األرسة هــام الــدرع الحصــني الــذي يحمــي الطفــل 

ــل األم  ــب تأهي ــدف، يتوج ــذا اله ــوغ ه ــيّة. ولبل ــار النفس ــيّئة واألخط ــروف الس ــأة الظ ــن وط م

ومســاندتها بشــتّى الوســائل يك تنجــح يف مهمتهــا. وهنــا نشــري بــكل ثقــة إىل دور املدرســة العظيــم 

ــم الخلقــي والنفــيس  ــامم الفعــيل بتحصينه ــم واالهت ــال مــن خــالل جــودة التعلي يف دعــم األطف

ــرح  ــة والف ــاون واأللف ــم روح التع ــي فيه ــي تنّم ــة الت ــة الهادف ــطة الالصفيّ ــم يف األنش وإرشاكه

واإلبــداع. ويف هــذه الحالــة، يجــب الرتكيــز عــىل املشــاعر اإليجابيّــة ونقــاط القــوة لديهــم وليــس 

عــىل نقــاط الضعــف فيهــم فحســب.

ــس املجــال  ــم لي ــه خمســة عقــول مــن أجــل املســتقبل، أن العل ويعتقــد (H.Gardner) يف كتاب

ــم  ــل تعلّ ــا مث ــامم به ــتحق االهت ــعة تس ــرى واس ــاالت أخ ــاك مج ــة. هن ــم للمعرف ــد واأله الوحي

الفنــون والرتبيّــة املدنيّــة واألخــالق والصّحــة والســالمة والرياضــة الــخ... ويجــب أن تُخّصــص لهــا 

ســاعات أســبوعيّة يف املنهــج املــدريس.
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خامًسا: محاور األبحاث املستقبليّة

ــة نقرتحهــا  لقــد طــرح هــذا البحــث بعــض القضايــا واملشــكالت التــي تصلــح كمحــاور بحثيّ

ألبحــاث مســتقبليّة أمــام الباحثــني املهتمــني بشــؤون األطفــال الفلســطينيّني واللبنانيّــني والســوريني 

والعراقيــني وســواهم:

ــن -  ــني الذي ــال واملراهق ــد األطف ــة عن ــلوكيّة واالنفعاليّ ــات الّس ــول االضطراب ــاث ح أبح

ــاّمت. ــون يف املخي يعيش

أبحاث حول الرسوب والتّرسب املدرّيس لدى األطفال املذكورين. - 

أبحاث حول البيئة األرسيّة وتأثريها يف صّحة األطفال الّنفسيّة.- 

إجراء أبحاث مشابهة لهذا البحث للتأكد من صحة النتائج.- 

آثار مامرسة العنف داخل املخياّمت وخارجها.  - 

تطبيــق بعــض الربامــج النفســيّة العالجيّــة ومــدى فّعاليتهــا يف التخفيف مــن االضطرابات - 

النفســيّة والســلوكيّة لــدى األطفــال الالجئني.

دور األنشــطة الالصفيّــة يف ترميــم الجــراح النفســيّة لــدى األطفــال ويف تكيّفهــم - 

اإلجتامعــي.

إجــراء أبحــاث حــول األوضــاع النفســيّة للطفــل اللبنــاين يف املناطــق الشــعبيّة وســواها - 

لكشــف األســباب املؤّديــة إىل تــرّدي أوضاعهــم النفســيّة. 

ــا متواضًعــا يف مســألة تربويّــة هاّمــة و  م إســهاًما علميٍّ   أخــرياً، إذا كان هــذ البحــث قــد قــدَّ

ــة، وفتــح البــاب أمــام الباحثــني  ــا نأمــل أن يكــون قــد أّدى غايتــه، وســّد ثغــرة علميّ مهّمــة، فإنّن

العــرب واللبنانيــني والفلســطينيني لدراســة الصّحــة الّنفســيّة لــدى األطفــال واملراهقــني الالجئــني 

مــن أجــل إنقاذهــم مــن االضطرابــات النفســيّة والســلوكيّة ومســاعدتهم عــىل تحقيــق متطلبّــات  

النّمــو الســليم.
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